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Doentes com cancro 
vão poder levantar 
remédios na farmácia 

Projeto do Hospital de S. João começa para pessoas 
com VIH/sida e será alargado a outras doenças em 2020 
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Distribuidores, Ordem dos Farmacêuticos e ANF associaram-se ao S. João 

Ana Gaspar 
agaspar@jn.pt 

INICIATIVA As pessoas que 
fazem tratamento ao 
VIH/sida no Hospital de S. 
João, no Porto, mas que vi-
vam longe do centro hospi-
talar vão poder começar a le-
vantar a respetiva medica-
ção nas farmácias que lhes 
sejam mais convenientes. 
No próximo ano, a medida 
será alargada a doentes com 
esclerose múltipla, cancro, 
hemofilia e transplantados 
renais com medicamentos 
de dispensa hospitalar. 

O projeto "farma2Care" é 
uma parceria do hospital 
com a Associação Nacional 
de Farmácias (ANF), a Or-
dem dos Farmacêuticos e a 
Associação de Distribuido-
res Farmacêuticos, lançado 
ontem em Braga no dia 
Mundial da Luta contra a 
Sida. 

Numa primeira fase, estão 
abrangidas farmácias dos 
distritos de Braga (98), Via-
na do Castelo, e os conce-
lhos de Valongo e Maia, ex-
plicou ao JN Carlos Lima Al-
ves, da Unidade de Preven-
ção e Controlo de Infeção e 
Resistência aos Antimicro-

  

bianos do S. João. O número 
de estabelecimentos que 
aderiram ao projeto ultra-
passa a centena e há farma-
cêuticos que já receberam a 
formação específica para 
poderem dispensar estes 
medicamentos. 

"O objetivo, a longo prazo, 
é que todos os doentes em 
seguimento no centro hos-
pitalar e que estejam em 

VIH/SIDA 

BE que ouvir 
diretora do 
programa nacional 

O Bloco de Esquerda 
quer chamar à comis-
são de Saúde a diretora 
do Programa Nacional 
para a Infeção 
VIH/Sida, Isabel Aldir. 
No pedido, de Moisés 
Ferreira, o deputado 
saúda os resultados al-
cançados, que atingi-
ram as metas da ONU, 
mas frisa que há novos 
desafios, como a cria-
ção de respostas para 
garantir o rápido dia-
gnóstico e tratamento 
das pessoas que desco-
nhecem ter a infeção.  

tratamento crónico , de for-
ma estável, com medica-
mentos que possam ser dis-
pensados em farmácia, pos-
sam vir dispor deste servi-
ço", acrescentou. 

DECISÃO É DO DOENTE 

Os doentes também têm de 
escolher se querem conti-
nuar a ir buscar os remédios 
ao hospital ou se preferem 
fazê-lo mais perto de casa. 
Para isso têm de se inscrever 
e deverão poder começar a 
levantar os medicamentos 
nas farmácias dentro de um 
mês. 

Os benefícios para os 
doentes, adianta Carlos 
Lima Alves, passam pela re-
dução da necessidade de 
deslocações ao hospital e 
pela flexibilidade no horá-
rio de atendimento pois as 
farmácias estão abertas em 
períodos maiores. 
"Achamos que já não há 

nenhuma razão para que as 
pessoas sejam obrigadas a ír 
buscar a sua terapêutica aos 
hospitais quando não há 
nenhuma razão científica 
que o justifique" disse, on-
tem aos jornalistas, o presi-
dente da ANF Paulo Cleto 
Duarte.* 


