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PROJETO - TARV II

Facilitar o acesso à terapêutica

SPOTLIGHT

INFARMED, Ordem dos
Farmacêuticos, Associação
Nacional das Farmácias,
Associação de Farmácias
de Portugal, Associação
de Distribuidores
Farmacêuticos (ADIFA)
e Centro Hospitalar
Universitário Lisboa
Central, Associação
de Distribuidores
Farmacêuticos (ADIFA) são
as entidades envolvidas
no projeto-piloto de
dispensa de medicamentos
antirretrovirais em
farmácias comunitárias. Os
resultados finais ainda não
são totalmente conhecidos
mas todos os indicadores
apontam para um enorme
sucesso.
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Assegurar que os doentes
têm a sua medicação
Do ponto de vista do regulador, qual a importância do
projeto TARV II e que objetivos
prossegue?
INFARMED - A terapêutica antirretroviral utilizada no tratamento
do HIV foi desde sempre disponibilizada exclusivamente pelos
Serviços Farmacêuticos dos diversos hospitais do nosso País. A exclusividade da dispensa em meio
hospitalar desde o aparecimento dos primeiros medicamentos
para tratar esta patologia deveuse essencialmente à gravidade
da doença nesses primeiros anos
após a sua descoberta e ao facto
dos medicamentos que foram ficando disponíveis, nessa primeira fase, terem uma eficácia longe
dos níveis atuais e diversos efeitos
secundários cuja monitorização
exigia um acompanhamento muito próximo dos doentes quer pelo
médico assistente quer pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares,
primeira linha de referenciação
para o corpo clínico.
Com o desenvolvimento das tecnologias de Saúde nos últimos
anos, nomeadamente a eficácia
e segurança atuais destes medicamentos a doença passou a ser

muito mais facilmente controlada
e a qualidade de vida dos doentes
aumentou substancialmente, passando a doença hoje a um estatuto mais próximo de uma doença
crónica.
Nesse sentido, justifica-se que os
doentes possam ter a possibilidade de aceder à sua terapêutica de
forma mais cómoda, económica
e prática, o que é possível num
acompanhamento farmacoterapêutico de proximidade da área
residência proporcionado pelas
farmácias comunitárias.
Em Portugal a eventual possibilidade de mudança do local de
dispensa desta terapêutica para
os mais de 40 000 doentes atuais
deverá garantir que por si só, não
será menos positiva manutenção
da Saúde dos portadores de HIV
e é isso mesmo que se pretende
perceber com o projeto TARV II.
A participação do INFARMED neste projeto pretende assegurar que
os doentes, independentemente
do local onde a dispensa é realizada, têm a sua medicação assegurada no local e no momento é que
ela é necessária, acompanhando
e intervindo sempre que se justifique.
Desde o início que o INFARMED,
assumiu uma posição central e

Meio: Imprensa

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 19,00 x 23,16 cm²

Âmbito: Saúde e Educação

Corte: 2 de 6

aglutinadora das várias entidades
envolvidas fomentando o trabalho
em equipa a flexibilidade e agilização da comunicação entre todos
os envolvidos na nossa opinião
determinante nos bons resultados
que o projeto alcançou.
Que balanço é já possível fazer
e que conclusões se retiram do
piloto?
- Atualmente cerca de 250 doentes levantam medicação antirretroviral em Farmácia Comunitária,
do acompanhamento realizado,
tanto por parte do Centro Hospitalar, pelo INFARMED e pelas associações ANF e AFP, não foram
detetados problemas relevantes,
quer de acesso à medicação, quer
de falta de adesão ou idas às consultas. As farmácias aderiram fortemente ao projeto, realizando a
formação na Ordem dos Farmacêuticos, e acolhendo os doentes,
quando os mesmos as escolhiam.
A manutenção dos doentes no
projeto piloto ao longo dos meses e a ausência de reclamações
demonstra a sua satisfação com o
serviço prestado, nesta fase ainda
preliminar.
É expectável que iniciativas
semelhantes, em outras áreas
terapêuticas, sejam postas em
prática?
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- É provável que venha a acontecer, e se assim for importa fazer
refletir a experiência que tem
sido recolhida com este projeto,
com o principal enfoque sempre
nos eventuais ganhos de qualidade de vida para o cidadão e do
ponto de vista geral para a sociedade e para o País.
De que forma vê a eventual remuneração deste tipo de serviços que não exclusivamente
pela margem sobre a venda de
embalagens?
- Qualquer modelo de remuneração deverá ser equacionado em
função da avaliação dos resultados das várias iniciativas. t7
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«Todas as terapêuticas
que não tenham de
ser administradas
diretamente no hospital
têm a potencialidade de
poder vir a ser dispensadas
em Farmácia Comunitária»
Do ponto de vista dos farmacêuticos, enquanto profissionais de
Saúde, quais as mais valias do
TARV ll?
Ema Paulino - É mais uma oportunidade de reafirmar o farmacêutico, quer comunitário quer
hospitalar, enquanto elemento
fundamental das equipas de cuidados de Saúde, nomeadamente
no que respeita ao seu contributo
para a obtenção de resultados em
Saúde e melhoria da qualidade
de vida das pessoas, neste caso
associado à melhoria do acesso
ao medicamento, à promoção
da adesão à terapêutica, e aos
aconselhamentos necessários de
forma a gerir os eventuais efeitos
adversos da terapêutica.
Essencialmente, as pessoas com
HIV passam a beneficiar de um
acesso mais facilitado à terapêutica, em condições que lhes garantem o controlo da patologia, no
seio da comunidade em que se
inserem.
Quais as principais conclusões

SPOTLIGHT

Joel Passarinho
(INFARMED)
foi ao palco em
representação
da Autoridade do
Medicamento
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que retiraram dos projetos-piloto?
- Os resultados finais do projetopiloto ainda não se encontram disponíveis. Contudo, sabemos que
houve uma grande aceitabilidade
das pessoas com HIV em integrar
o estudo, o que comprova a pertinência da extensão da dispensa
destes medicamentos nas farmácias comunitárias, e também que
neste momento se encontram
já 249 pessoas a receber a sua
terapêutica em farmácias comunitárias, com muito poucas desistências ou exclusões ao longo do
processo (e estas muitas vezes
associadas a situações que não se
prendem com a vontade da pessoa), pelo que podemos deduzir
que os resultados são positivos.
Sabemos ainda, por um estudo
conjunto realizado pelo CEMBE/
CE-UC/CEFAR, não publicado e relativo ao piloto TARV I, que compreendeu o período de dezembro
2016 a outubro 2017 e que contou
com 41 doentes em cada braço
(Farmácia
Hospitalar/Farmácia
Comunitária), que as pessoas com
HIV mostraram um elevado nível de satisfação com a dispensa
em Farmácia comunitária - 100%
dos doentes classificaram a experiência global com o serviço como
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"muito satisfeito" - mais de 80%,
ou "satisfeito", os restantes.
Podemos ainda dizer que a forte
adesão ao projeto por parte das
farmácias comunitárias comprova
a sua disponibilidade para a dispensa de medicamentos hoje de
dispensa exclusiva hospitalar.
Por último, de realçar a boa articulação entre as várias entidades
envolvidas no estudo, mas a identificação de que os processos de
distribuição e de comunicação entre os vários intervenientes deverão sofrer algumas alterações de
forma a que o projeto possa ser
escalável a nível nacional.
Em quanto tempo seria exequível
ter equipas preparadas para a
dispensa destes medicamentos
em todas as farmácias do País?

- A preparação das farmácias e
dos farmacêuticos para a dispensa destes medicamentos não será
um fator limitativo para a sua generalização. A Ordem dos Farmacêuticos produziu um referencial
para a capacitação dos farmacêuticos, que informa as entidades
formadoras sobre os conteúdos e
outros dados importantes para a
realização das formações. Assim,
será possível escalar a formação
de forma a garantir a ativação dos
farmacêuticos e das farmácias,
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num espaço de tempo relativamente curto.
Que outras áreas terapêuticas
poderiam/deveriam ser testadas, tendo por base o modelo

TARV?
- Todas as terapêuticas que não
tenham de ser administradas
diretamente no hospital têm a
potencialidade de poder vir a ser
dispensadas em Farmácia Comunitária. Não nos parece ser necessária a realização de estudos-piloto para o alargamento da lista,
uma vez que este primeiro estudo
permite identificar os principais
constrangimentos e testar o ciclo
de prescrição, distribuição, dispensa e acompanhamento, que
pode ser adotado para os restantes medicamentos.
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de Saúde será absolutamente fundamental rever os constrangimentos no acesso ao processo clínico
das pessoas que o farmacêutico
acompanha, de forma a que o farmacêutico possa desempenhar a
sua função, garantindo a segurança e efetividade na utilização de
medicamentos, e registar as suas
intervenções, partilhando-as com
os restantes profissionais da equipa de Saúde. Por outro lado, não
podemos descurar a importância
de rever o sistema de remuneração da intervenção farmacêutica,
de forma a valorizar o acompanhamento ao cidadão e torná-lo
sustentável.

Ema Paulino,
Direção Nacional
Ordem dos
Farmacêuticos

Este tipo de iniciativa reforça e
contribui para a necessidade da
criação da figura do "Farmacêutico de Família"? Como integrá
-lo no Sistema de Saúde?
- Os portugueses já têm uma re-

•

lação muito próxima com o seu
farmacêutico, em quem confiam
muitos dos aspetos relacionados com a sua Saúde e a do seu
agregado familiar, pelo que a figura do "Farmacêutico de Família"
seria a formalização dessa relação.
Para a sua integração no Sistema
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«Mais de 95% dos
participantes declararam-se satisfeitos»
Do ponto de vista das farmácias, quais as principais valias
do TARV?
Humberto Martins - As farmácias representam acesso e segurança a medicamentos, produtos
de Saúde e cuidados de Saúde
para todos os portugueses, sendo
naturalmente soluções de proximidade para qualquer medicamento. A infecção por VIH é uma
condição crónica sendo a adesão
um dos principais desafios, podendo as farmácias comunitárias
dar respostas mais personalizadas e de valor acrescentado para a
pessoa e para o Sistema de Saúde.
As farmácias estão preparadas
para alargar o projeto a todo o
País?
- O projecto-piloto desenvolveuse com base na actual organização das farmácias, suportada pela
comunicação e articulação entre
Hospital, Indústria, distribuidores
e farmácias. Como reforço adicional dos participantes, dada a área
terapêutica ser nova na Farmácia,
foi reforçada a qualificação de
farmacêuticos participantes com
formação adicional validada pela
Ordem dos Farmacêuticos. Assim,
em relação ao alargamento a nível
nacional, não há qualquer limitação do lado das farmácias em relação à disponibilização deste tipo
de medicamentos a todos os portugueses que deles necessitem,
garantindo proximidade, segurança e evidência de mais-valias para
o Sistema de Saúde.
Que feedback obtiveram por
parte dos utentes envolvidos?
- Recordo que logo após o anúncio do Ministério da Saúde de
que se iria estudar a possibilidade de antirretrovíricos nas farmácias, tivemos contactos sobre
vários utentes que se dirigiram
voluntariamente à sua farmácia,

pensando desde logo poder aceder à medicação. Foi ainda necessário desenvolver um piloto,
sujeito a diversas condicionantes,
para que fosse possível o acesso
a um conjunto restrito de utentes
na região de Lisboa. Contudo, desde o recrutamento para este que
foi muito expressiva a adesão dos
doentes. De acordo com o único
estudo que avaliou este piloto
(CEMBE/CEA/CEFAR), mais de 95%
dos participantes declararam-se
satisfeitos com o atendimento, a
competência dos profissionais e a
privacidade da dispensa garantida
pela Farmácia Comunitária.
Deveriam projetos semelhantes
ser desenvolvidos para outras
áreas terapêuticas? Quais?
- As restrições de acesso a medicamentos devem assentar em
critérios clínicos e de segurança.
Assim, não existe nenhuma razão
técnica que impeça a dispensa em
Farmácia Comunitária de muitos
dos medicamentos actualmente no "ambulatório hospitalar",
nomeadamente as formulações
orais sólidas ou as de auto-administração dos utentes no âmbito
da transplantação, da quimioterapia oral ou de medicamentos biológicos. Não faz sentido sobrecarregar os serviços farmacêuticos
hospitalares ou obrigar doentes
a centenas de km de deslocações
apenas por mera desactualização
burocrática ou por perpetuação
de uma visão "hospitalo-cêntrica"
em relação a doenças que já há
muitos anos deixaram de ter necessidade de internamento.
Envolvendo muito mais do que
a mera dispensa, acredita que
este serviço pode ser remunerado exclusivamente pela margem sobre o medicamento?
- A remuneração da Farmácia
deve incorporar todas as dimensões associadas à proposta de
valor para o Sistema de Saúde.
Assim, devem ser remuneradas
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as intervenções diferenciadas
que venham a ser desenvolvidas
em relação à dispensa de medicamentos, onde se devem incluir
necessidades adicionais de acompanhamento destes doentes e de
interacção clínica com os respectivos hospitais. A sustentabilidade
da dispensa dos medicamentos
também não pode ser descurada
e deve inserir-se na justa remuneração do circuito e da disponibilidade do medicamento.
As farmácias estão dispostas a
acolher projetos semelhantes,
ainda que sem remuneração
adicional?
- As farmácias sempre estiveram
disponíveis para cumprir a sua
missão e promover acesso e segurança no interesse do doente e
do Sistema de Saúde. Assim têm
estado disponíveis para demonstrar o valor da sua intervenção e
ensaiar diferentes modelos para
escrutínio das vantagens alcançadas. Esta disponibilidade para
novos projectos não é, contudo,
confundível com uma indefinição
permanente sobre as condições
regulamentares, técnicas e de
sustentabilidade das iniciativas
pioneiras que vão desenvolvendo em conjunto com o Sistema
de Saúde. b

Humberto
Martins,
diretor
da área
profissional
da ANF
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Projeto

Facilitar o acesso
à terapêutica
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