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Serviços na Farmácia

Farmácias querem maior
reconhecimento do seu valor
As farmácias comunitárias
registaram uma evolução
muito significativa na
prestação de serviços
e obtiveram um
reconhecimento ainda maior
por parte da população. Os
farmacêuticos consideram
que está na hora de avaliar
os ganhos para os utentes e
para o Serviço Nacional de
Saúde para avançar mais
rapidamente no sentido da
valorização da farmácia e
dos serviços que presta.

m estudo efetuado em
2018 pelo Centro de Estudos e Sondagens de
Opinião (CESOP), da Universidade
Católica Portuguesa, mostra que
as farmácias são a terceira rede
de serviços de saúde que os portugueses mais valorizam. No que
toca à satisfação, são mesmo a
rede preferida dos portugueses
que, na sua maioria, considera provável utilizar os novos serviços relacionados com cuidados de saúde
que as farmácias já disponibilizam
ou venham a disponibilizar.

U

Recorde-se que, em abril do ano
passado, o Ministério da Saúde publicou uma alteração à Portaria n°
1429/2007 - que definiu pela primeira vez o conjunto de serviços
que as farmácias podem prestar
aos seus utentes -, justificando essa
alteração com a evolução do setor das farmácias nos últimos dez
anos. Com o novo diploma (Portaria n.° 97/2018), as farmácias viram
consolidado e atualizado o leque de
serviços que podem disponibilizar.
Por um lado, mantiveram-se os
serviços de apoio domiciliário,
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administração de primeiros socorros, administração de medicamentos, utilização de meios auxiliares
de diagnóstico e terapêutica, administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação e programas de cuidados
farmacêuticos.
A estes serviços, juntaram-se as
consultas de nutrição, programas
de adesão à terapêutica, de reconciliação da terapêutica e de preparação individualizada de medicamentos, assim como programas
de educação sobre a utilização de
dispositivos médicos. O diploma
consagra também alguns serviços
simples de enfermagem, nomeadamente tratamento de feridas e
cuidados a doentes ostomizados,
bem como cuidados de nível 1
na prevenção e tratamento do pé
diabético, de acordo com as orientações estabelecidas pela DireçãoGeral da Saúde.
As farmácias podem ainda promover campanhas e programas de
literacia em saúde, prevenção da
doença e de promoção de estilos
de vida saudáveis.

Novo paradigma para a
intervenção farmacêutica
Na perspetiva de Carolina Mosca,
presidente do Conselho do Colégio de Especialidade de Farmácia
Comunitária da Ordem dos Farmacêuticos, a Portaria n.° 97/2018
de 9 de abril «veio clarificar a atuação do farmacêutico perante as
novas necessidades e desafios» e
estabelecer «um novo paradigma
para a intervenção farmacêutica,
com uma abordagem faseada dos
serviços farmacêuticos, ou seja, a
atividade do farmacêutico começou a centrar-se cada vez mais
no cidadão, vindo a desenvolver
serviços de apoio à comunidade
servida pela farmácia».
A ampla distribuição geográfica e a
relação de proximidade existente
entre os utentes e a sua farmácia
«fazem do farmacêutico o ponto
de confiança que permite que a
pessoa se sinta segura com os serviços prestados, pois sabe que vai
receber um serviço de qualidade».
É importante não esquecer que
«em zonas interiores do território
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nacional, as farmácias são muitas
vezes a única estrutura disponível
que garante cuidados de saúde,
evitando assim que as pessoas
se desloquem a outras unidades,
como centros de saúde ou hospitais, perante situações consideradas comuns».
Aquela responsável recorda que
«nas farmácias comunitárias, o
farmacêutico contribui em áreas
como a deteção precoce de diversas doenças, a identificação de
pessoas em risco, a gestão da terapêutica, a administração de medicamentos, a determinação de parâmetros bioquímicos e a promoção
de estilos de vida mais saudáveis».
Carolina Mosca salienta igualmente o papel do farmacêutico na área
da Saúde Pública «com a promoção da correta referenciação do cidadão no Sistema de Saúde» e «da
literacia em saúde», no sentido de
fomentar «a utilização eficaz dos
escassos recursos disponíveis».
Destes serviços, a farmacêutica comunitária destaca «os programas
integrados com os cuidados de
saúde primários, o programa de
troca de seringas, a monitorização
da adesão dos doentes à terapêutica e a dispensa de medicamentos
atualmente dispensados em farmácia hospitalar, como o TARV».
Portugal «é frequentemente citado
como um exemplo em ambientes políticos e em congressos (da
FIP, por exemplo) enquanto um
dos países na Europa em que um
maior número de serviços é disponibilizado à comunidade, o que
refletia já a necessidade da atualização da legislação».
Quanto aos próximos passos,
Carolina Mosca salienta que «os
farmacêuticos comunitários estão
empenhados em disponibilizar
cada vez mais serviços essenciais
à saúde das pessoas, quer na vertente preventiva quer na vertente
terapêutica».
No que respeita à remuneração
da Farmácia Comunitária, «esta
deve ser justa e refletir os ganhos
em saúde para o doente, para o
Sistema de Saúde e para a sociedade em geral».
A presidente do Colégio considera que «a remuneração deverá
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compensar os custos da farmácia,
nomeadamente na atualização
de competências, para podermos
contar com farmacêuticos capacitados a desempenhar serviços
de qualidade e que respondam às
necessidades do doente e da comunidade».

Estado deverá
comparticipar alguns
serviços
Na perspetiva de Sílvia Rodrigues,
da direção da Associação Nacional
das Farmácias (ANF), a Portaria
97/2018 «veio consolidar e alargar
a implementação de serviços nas
farmácias» mas «não representou
uma alteração radical ao regime
iniciado em 2007».
Apesar de não existirem novas
métricas em relação à evolução
registada após a publicação do
diploma, constata-se que «as farmácias continuam a investir na
promoção de um alargamento de
serviços e numa maior capacidade
de resposta às necessidades dos
portugueses».
Na perspetiva daquela responsável, «as farmácias podem assumir,
cada vez mais, um papel relevante
na prestação de cuidados de saúde
e, como tal, desenvolverem-se enquanto rede capaz de responder
a diferentes entidades: ao SNS, a
utentes individuais, a seguradoras,
Indústria Farmacêutica ou outras
entidades prestadoras de cuidados. É com este âmbito alargado
que continuamos a ensaiar soluções e a desenvolver ferramentas que apoiem as farmácias na
afirmação destas competências e,
desse modo, a reforçar as linhas
de potencial remuneração em serviços inovadores».
Também a Associação de Farmácias de Portugal (AFP) «tem trabalhado de perto com as farmácias
para ajudá-las - seja através do
esclarecimento de dúvidas, seja
pela realização de cursos e formações - a adquirir as competências
necessárias para poderem prestar
novos serviços nos seus espaços»,
diz a presidente.
Manuela Pacheco salienta que a
implementação de serviços nas
Farmácias «obriga muitas vezes a

Sílvia Rodrigues,
da direção da
ANF, considera
que a Portaria
97/2018 «veio
consolidar e alargar
a implementação
de serviços nas
farmácias» mas «não
representou uma
alteração radical ao
regime iniciado em
2007»
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gapinete
atenci-ento
3ersonc izcc o
um esforço financeiro não só para
a aquisição de meios técnicos, mas
também para a formação e/ou
recrutamento de meios humanos
necessários para a prestação destes serviços». Isso significa que «as
farmácias comunitárias com maiores problemas de sustentabilidade
financeira têm naturalmente mais
dificuldades em implementar novos serviços nos seus espaços».
Pelas vantagens que os serviços
prestados pelas farmácias representam quer para o SNS, quer para
as populações, «a AFP defende a
existência de uma comparticipação do Estado na prestação de alguns destes serviços».
A responsável da AFP assinala, nomeadamente, que «ao prestarem
um conjunto alargado de serviços
de saúde, as farmácias estão a
contribuir para o descongestionamento do SNS e para a poupança
de meios técnicos, financeiros e
humanos do SNS».
As farmácias comunitárias «chegam onde muitas vezes o SNS não
chega. E aqui falamos sobretudo
das farmácias que estão em zonas
do Interior do País, onde as populações têm de percorrer dezenas
de quilómetros para chegar a um
centro de saúde ou a um hospital». Apesar disso, «falta o devido

«A AFP defende a
existência de uma
comparticipação do
Estado na prestação
de alguns destes
serviços»

reconhecimento do papel das farmácias na prestação destes serviços
de saúde. Se o Estado comparticipar
as farmácias pelos serviços prestados às comunidades, estas terão
melhores condições para prestar
mais serviços nos seus espaços e
apoiar e acompanhar um número
mais alargado de cidadãos».
Tratamento diferenciado
ao doente ostomizado
A Farmácia Rainha, de Carrazeda

Serviços comunicados ao
Infarmed pelas farmácias desde
a saída da Portaria n.° 97/2018:
• Consultas de nutrição: 585 farmácias.
• Programas de adesão à terapêutica, de reconciliação da
terapêutica e de preparação individualizada de medicamentos, assim como programas de educação sobre a utilização de dispositivos médicos: 355 farmácias.
• Serviços simples de enfermagem, nomeadamente tratamento de feridas e cuidados a doentes ostomizados:
203 farmácias.
• Cuidados de nível I na prevenção e tratamento do pé
diabético, de acordo com as orientações estabelecidas
pela Direção-Geral da Saúde: 316 farmácias.
• Promoção de campanhas e programas de literacia em
saúde, prevenção da doença e de promoção de estilos de
vida saudáveis: 471 farmácias.

de Ansiães, proporciona hoje aos
seus utentes serviços de podologia, fisioterapia e aconselhamento
nutricional, para além de serviços
farmacêuticos, tais como a revisão
da terapêutica, acompanhamento
farmacoterapêutico, dispensa semanal da medicação e determinação de parâmetros bioquímicos.
A farmácia tem-se ainda distinguido notavelmente no acompanhamento do doente ostomizado. A
diretora técnica, Isabel Luz, conta
à FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO que
«em 2004 deparei-me com um dos
maiores desafios da minha vida: a
ostomia. Apesar de ser farmacêutica, o mundo da ostomia era-me
desconhecido,
completamente
mas tive que aprender a lidar com
a situação, pois era cuidadora do
meu pai que se tornou portador
de uma colostomia».
Sentir na pele a dor dos doentes,
«fez-me crescer como pessoa e
como profissional», afirma, adiantando que a Farmácia Rainha «já
teve em acompanhamento 14 pessoas portadoras de ostomia: dois
doentes traqueostomizados, dois
urostomizados, um ileostomizado
e os restantes colostomizados».
A partir de 1 de abril de 2017, os
produtos de ostomia passaram a
ser comparticipados a 100% nas
farmácias, desde que prescritos de
forma eletrónica por um médico. A
decisão do Governo acabou com
a sujeição destes doentes a pagar
10% do preço e, nalguns casos, a
esperarem dois ou três meses pelo
reembolso da comparticipação.
«Todos os utentes ostomizados
estão devidamente identificados,
assim como todos os materiais e
acessórios que utilizam» e «sentem
que a Farmácia Rainha os apoia na
resolução de problemas que eventualmente possam surgir», explica
Isabel Luz: «toda a equipa da farmácia tem formação na área e está inteiramente disponível para ajudar a
resolver problemas ou encaminhar
para o médico e para a enfermeira
estomoterapeuta de Carrazeda de
Ansiães, com a qual temos uma relação muito próxima, o que facilita
muito o nosso trabalho».
«Quero acreditar que os utentes
ostomizados da Farmácia Rainha,
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Henrique Santos: «A farmácia
não deve perder a sua
identidade»

Puí

■

Ia.

Serviço de nutrição
quando têm um problema, é na
farmácia que pensam em primeiro
lugar», diz a farmacêutica comunitária, sublinhando que «a farmácia
é a primeira porta de entrada no
SNS. Quanto mais serviços tivermos nas farmácias, mais problemas podemos resolver aos nossos
utentes, evitando desperdício de
tempo e dinheiro».
Na sua perspetiva, «ainda temos
um longo caminho a percorrer em
relação aos serviços que podemos
prestar nas nossas farmácias, em
prol da saúde e bem-estar dos nossos utentes».
Esse caminho poderá passar, designadamente, «pela existência de um
sistema informático que reúna toda
a informação do utente e permita a
partilha com todos os profissionais
de saúde que interagem com ele».
A partilha de informação é, na opinião de Isabel Luz, «fundamental
para o sucesso das nossas intervenções e para o desenvolvimento
de novos serviços».

Projeto-piloto de vacinação
gratuita de idosos
As farmácias de Loures receberam
este ano 10 mil vacinas da gripe do
lote do Serviço Nacional da Saúde
(SNS) para administrar gratuitamente à população com mais de
65 anos. A iniciativa, com início
em 14 de outubro passado, resulta da renovação do projeto-piloto
desenvolvido pela Administração
Regional da Saúde de Lisboa e Vale

do Tejo (ARSLVT) e a Direção-Geral
da Saúde, em parceria com as farmácias comunitárias.
Em 2018, no espaço de dois meses
e meio, as 37 farmácias do concelho vacinaram gratuitamente 7 mil
idosos. Para Luís Pisco, presidente
da ARSLVT, os resultados obtidos
demonstram que «as respostas de
proximidade fazem a diferença no
acesso aos cuidados».
O farmacêutico André Soares, da
Farmácia Ribeiro Soares - onde
teve lugar a assinatura do protocolo entre a ARSLVT, ANF, AFP e ADIFA, na presença da então Secretária
de Estado da Saúde, Raquel Duarte
- refere que «a vacinação contra a
gripe é um serviço de Saúde Pública, para o qual as farmácias contribuem há mais de dez anos».
No ano passado, «as farmácias do
concelho de Loures foram desafiadas pelo Ministério da Saúde e pela
DGS para integrar um projeto-piloto de vacinação contra a gripe em
utentes com mais de 65 anos, que
dispensa a apresentação de receita
médica e não tem qualquer custo
para o utente, à semelhança do que
acontece nos centros de saúde».
Este desafio «teve um claro propósito e objetivo: aumentar a cobertura vacinai. E como seria de esperar, as farmácias responderam de
forma altamente competente e eficaz, tendo aumentado a cobertura
em 32% no concelho de Loures».
Este ano, «fomos novamente desafiados, e a resoosta está a superar

O farmacêutico Henrique Santos considera que a Portaria
n.° 97/2018 de 9 de abril «continuou com os erros e os
males ditados pela portaria anterior» onde surgia o conceito de serviços «sem que ninguém percebesse do que
se estava a falar».
A designação "serviços farmacêuticos" está muito ligada
aos serviços que os farmacêuticos e a sua equipa prestam «para melhorar os processos de uso e os resultados
em saúde através dos medicamentos». Aqui inclui-se a
dispensa, educação terapêutica, revisão da medicação,
preparação individualizada da medicação, serviços domiciliários de gestão da medicação, monitorização da terapêutica, etc.
«O caminho correto, a meu ver, é a implementação e dinamização dos serviços na área do medicamento». Mas,
na perspetiva do farmacêutico, não é isso que tem sucedido: «não se apostou numa dispensa mais clínica e,
pelo contrário, houve uma desqualificação das pessoas
que estão a atender nas farmácias, a desqualificação dos
processos, os serviços de monitorização da medicação
não foram implementados nas quantidades devidas e o
sistema de qualidade da Ordem dos Farmacêuticos, implementado nalgumas farmácias com a emissão de certificados de qualidade, acabou».
Hoje, «assistimos à diminuição dos serviços clínicos prestados pelo farmacêutico e ao aumento dos serviços em
áreas não farmacêuticas» que ainda não estão «devidamente regulados, normalizados, com procedimentos e
certificações de qualidade».
O farmacêutico alerta que «a desregulamentação pode
trazer consequências graves para o nosso setor. A Farmácia não deve perder a sua identidade própria, não só pela
implantação histórica e social que tem, mas também pelo
papel que desenvolve na área do medicamento».
O diretor técnico da Farmácia do Altinho recorda que
«todos os países que evoluíram mental e culturalmente
no que diz respeito ao processo de uso do medicamento, estão a tentar ultrapassar as barreiras que os doentes
sentem» e a avançar com um conjunto de medidas que
incluem, nomeadamente, a renovação da prescrição, sobretudo para os doentes crónicos, com a avaliação clínica
do farmacêutico.
Sem ir mais longe, em Espanha, o projeto-piloto conSlGUE demonstrou que o seguimento farmacoterapêutico
efetuado por 400 farmácias a mais de 2 700 pacientes
idosos, crónicos e polimedicados, «reduziu em 54,1% os
problemas de saúde não controlados e em 53,1% o número de doentes que recorreram às urgências».
Segundo os dados fármacoeconómicos publicados sobre
o estudo, estes resultados permitiriam ao sistema de saúde poupar 2 272 milhões anualmente se o projeto fosse
alargado a todo o universo de doentes idosos, crónicos e
polimedicados.
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todas as expectativas. Para o utente, é tão simples quanto sair de
casa para tomar um café. Entretanto, passa pela farmácia e vacina-se,
sem filas de espera, sem marcação
e com toda a qualidade que se espera de um serviço farmacêutico».
De acordo com André Soares, «o
feedback dos utentes não podia ser
outro que não a total satisfação. As
Farmácias de Loures têm estado
a dar a melhor resposta possível
para que este projeto possa ser estendido a todo o País. A população
é que fica a ganhar!».
Em termos de novos serviços, o
farmacêutico assinala ainda que
«temos estado a trabalhar na
implementação da preparação individualizada da medicação, realização de testes point of care, como
o rastreio de infeções por VIH, bem
como nos programas de educação
sobre utilização de dispositivos médicos, nomeadamente no ensino e
verificação da técnica de inalação».
A Farmácia é um importante espaço de saúde, «e deverá ser formal-
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mente vista como a primeira porta
de entrada no Sistema Nacional
de Saúde». Na opinião do farmacêutico, «o primeiro passo neste
domínio é acabar com o regime de
gratuitidade a que a Farmácia habituou a população, e dever-se-á
saber promover junto dos utentes
no que aos serviços diz respeito».
«Temos de mostrar inequivocamente a mais-valia do serviço que
estamos a prestar e qual o seu
impacto na vida das pessoas», diz
André Soares. «Depois, será importante existir um gold standard
no que ao serviço diz respeito, com
a criação de normas, por exemplo, bem como tentar harmonizar
um valor fixo por cada serviço. Na
minha opinião, não faz sentido as
farmácias cobrarem diferentes valores pelo mesmo serviço».
Quanto à remuneração, «deveremos ser capazes de mostrar e
provar os ganhos em saúde, para
que no futuro haja copagamentos quer pelo Estado, quer pelas
seguradoras».
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Testes do VIH, VHB e VHC
Desde outubro de 2018 que 21
farmácias do concelho de Cascais têm estado a participar no
Consórcio Fast Track Cities para a
realização de testes rápidos às infeções por VIH, VHC e VHB.
«Ao fim de nove meses, as farmácias realizaram 1 020 testes: 55%
VIH, 40% VHC e 5% VHB, tendo
identificado 15 testes reativos em
14 utentes», refere Sílvia Rodrigues, da direção da ANF.
Ainda de acordo com aquela responsável, «cerca de 41% dos utentes declarou nunca ter feito um
teste para estas infeções».
Os farmacêuticos envolvidos,
«para além de formação específica, têm estado empenhados na
promoção de aconselhamento
pré e pós-teste, bem como apoiado os utentes nos procedimentos
de referenciação».
Pedro Rosa, diretor técnico da Farmácia do Alto da Castelhana, uma
das farmácias envolvidas no projeto-piloto, explica que «aceitámos

Na opinião do
farmacêutico André
Soares, «o primeiro
passo neste domínio é
acabar com o regime
de gratuitidade a que
a Farmácia habituou a
população, e dever-se-á
saber promover junto
dos utentes no que aos
serviços diz respeito»
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Fatores como a
acessibilidade,
proximidade,
confiança, sigilo,
rapidez na
apresentação
dos resultados
e reconhecido
profissionalismo
«colocam a Farmácia
como um parceiro
estratégico para a
promoção de cuidados
de saúde», afirma o
farmacêutico Pedro
Rosa
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participar porque consideramos
que a ampla distribuição da rede
de farmácias pode ter um papel relevante na deteção de novos casos.
A acessibilidade, a confidencialidade e o facto do resultado do teste
estar pronto ao fim de 15 minutos,
são aspetos fundamentais».
O farmacêutico assinala ainda a
importância do aconselhamento pré e pós-teste e a orientação
para as instituições hospitalares
dos casos reativos, de acordo com
as redes de referenciação hospitalar e os procedimentos estabelecidos pelas entidades do Ministério da Saúde com competência
na matéria.
«Considero também que o farmacêutico ocupa neste caso uma posição privilegiada e um papel informativo que pode ser fundamental
para que o indivíduo possa tomar
as melhores decisões para o tratamento da sua doença e evitar a
transmissão».
Pedro Rosa sublinha igualmente
que este serviço «apenas pode
ser realizado pelos farmacêuticos
das farmácias aderentes que realizaram formação especifica para
este efeito».

No caso da Farmácia Alto da Castelhana, tanto o diretor técnico
como a farmacêutica Mafalda Carvalho, estão certificados de molde
a poderem realizar os testes e «garantir a disponibilidade do serviço
durante o período de funcionamento da farmácia».
A formação foi ministrada em setembro de 2018 nas instalações da
Ser+ «de acordo com o modelo de
qualificação definido pela Ordem
dos Farmacêuticos e contemplou
o seguinte programa: etiologia,
patogénese e vias de transmissão
das infeções por VHC, VHB e VIH;
disponibilização dos resultados:
informação, aconselhamento pré
e pós-teste, confidencialidade;
intervenção farmacêutica e casos práticos de testes rápidos
em farmácia».
A afluência, de acordo com Pedro Rosa, tem sido significativa,
com mais de 100 utentes registados. «Recebemos até utentes
de outras regiões do País, não
só porque fomos a primeira farmácia a realizar os testes rápidos
e por isso tivemos a divulgação
dos Media, mas também por uma
questão de sigilo».

Fatores como acessibilidade, proximidade, confiança, sigilo, rapidez
na apresentação dos resultados e
reconhecido profissionalismo «colocam a Farmácia como um parceiro estratégico para a promoção
de cuidados de saúde».
Por exemplo, «temos muitos
utentes que preferem vir à farmácia vacinar-se, mesmo pagando a
vacina e a sua administração, em
vez de deslocarem-se ao centro de
saúde e recebê-la gratuitamente.
Este exemplo, que evidencia todos
os fatores que mencionei, pode
transpor-se para outros serviços,
com vantagens evidentes para o
utente e não sobrecarregando as
unidades de saúde».

Impacto na comunidade
deve ser avaliado
Independentemente do envolvimento das farmácias em projetos-piloto, como aquele que referimos antes e que, obviamente, pelo
seu caráter inovador, recebem
maior atenção por parte dos Media, dados do Infarmed mostram
que o número de serviços prestados pelas farmácias tem vindo a
aumentar (ver quadro pág. 40).
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«Uma resposta
mais completa
permite melhores
resultados e
mais ganhos em
saúde», defende a
farmacêutica Joana
Ascenção
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Na Covilhã, a Farmácia Pedroso,
por exemplo, dispõe neste momento de serviços de nutrição,
podologia, pé diabético, dermofarmácia e serviço de consulta farmacêutica «que inclui a preparação individualizada da medicação
e o acompanhamento farmacoterapêutico».
De acordo com Joana Ascensão,
farmacêutica substituta, «a resposta da população aos serviços disponibilizados na nossa farmácia tem
sido muito positiva». Este reconhecimento «deve-se, no nosso caso, a
uma aposta na melhoria da qualidade de vida da comunidade onde
nos inserimos, através de ações de
sensibilização que visam essencialmente a prevenção e deteção precoce de problemas de saúde».
Nomeadamente, a farmacêutica
explica que «o serviço de nutrição promove hábitos alimentares
mais saudáveis e contribui também para um melhor controlo de
eventuais patologias já existentes.
De igual forma, no serviço de pé
diabético é possível acompanhar
o doente no cuidado dos seus
pés e assim prevenir amputações,
uma complicação demasiado frequente na diabetes».
«Uma resposta mais completa permite melhores resultados e mais
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ganhos em saúde», diz a farmacêutica, que defende também a
necessidade de «analisar de forma
concreta os resultados obtidos na
prestação de todos estes serviços
e avaliar o seu impacto na comunidade», para que «o reconhecimento das nossas intervenções
seja mais efetivo e possa eventualmente abrir caminho para o alargamento da lista de serviços agora
contemplados na legislação».

Investimento nos serviços
é prioritário para as
Farmãcias Holon
A Holon «foi pioneira na criação
de serviços diferenciados nas farmácias», afirma o diretor Nuno
Machado. «Achamos que este é
o caminho e temos aumentado o
investimento quer em formação,
quer nos colaboradores prestadores de serviços».
Atualmente, «dispomos de consultas de nutrição, podologia, pé diabético, dermofarmácia e, no âmbito da consulta farmacêutica, temos
consulta de cessação tabágica,
consulta de apoio ao viajante, o
serviço "Respirar Melhor", preparação individualizada da medicação,
etc. O investimento nos serviços
tem sido e continuará a ser prioritário para as Farmácias Holon».

a
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Relativamente a novos projetos,
o responsável indica que «todos
os anos temos trabalhado para
apresentar melhorias nos serviços
a prestar pelas Farmácias Holon e
2020 não será exceção». Além da
remodelação do modelo de consulta farmacêutica, a Holon está a
preparar mais novidades que, garante Nuno Machado, serão comunicadas em janeiro.
Na sua perspetiva, «o trabalho do
farmacêutico só será visível no
contexto do Sistema de Saúde se
apostarmos na qualidade e não
apenas na quantidade». Ou seja,
«não basta dizer que temos serviços, precisamos de evidenciar a
mais-valia da intervenção farmacêutica e, deste modo, conseguir
que sejamos remunerados pelos
ganhos em saúde gerados pela
nossa intervenção».

ADDO Pharm defende
alargamento da
intervenção do
farmacêutico
«A otimização dos serviços base
e o suporte às equipas das farmácias, complementados com a
prestação de serviços por equipas
externas em áreas complementares como a nutrição ou a podologia», são algumas das linhas estratégicas do grupo ADDO Pharm,
enunciadas pelo administrador,
Marcos Marques. «A nossa atuação tem sido desenvolvida no sentido de promover hábitos de vida
saudável e garantir que o espaço
da farmácia é cada vez mais próximo dos cidadãos».
De acordo com aquele responsável, «o nosso objetivo é trabalhar
cada vez mais com informação
obtida em real time, proveniente
destes serviços, que nos permita
compreender o utente e satisfazer as suas necessidades». Nesse
sentido, «a nossa visão de futuro
é garantir a centralização da informação no utente numa única
plataforma, dando-lhe maior autonomia e conhecimento e, por
outro lado, prestar à farmácia
estas informações anonimizadas,
mas garantindo que conseguimos retirar inteligência de dados
macro para dar uma experiência
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de saúde cada vez melhor nas
nossas farmácias».
A atualização de serviços tornou
mais visível o trabalho dos farmacêuticos comunitários no Sistema
de Saúde, mas Marcos Marques
considera que «ainda há muito por
fazer. Somos de opinião que a legislação age, na maior parte das vezes,
reativamente e não proativamente,
com o papel de colmatar vazios legais e isso acaba muitas vezes por
restringir o papel do farmacêutico».
Esta ampliação de serviços «é um
primeiro passo para libertar o farmacêutico de burocracia», mas «há
vários serviços em que podemos
ter um papel ainda mais ativo, tais
como nas áreas de administração
de vacinas ou renovação automática das terapêuticas».
A visão de farmácia comunitária do
Grupo ADDO Pharm passa, assim,
«por um alargamento da intervenção do farmacêutico, através da
criação de programas específicos
que vão ao encontro das estratégias macro definidas pela DireçãoGeral da Saúde».
Marcos Marques defende ainda
que «é preciso colocar as farmácias como centros de proximidade
com o cidadão e promover a implementação de políticas de saúde
pública nestes espaços, não só no

ãmbito da informação, mas também com uma componente de
ação. Para o grupo ADDO Pharm,
o utente deve estar sempre no
centro da equação e todos os desenvolvimentos neste campo devem servir esse propósito».

maisfarmácia:

Point of care promove uso
correto dos antibióticos
O Grupo maisfarmácia «entende
que os serviços farmacêuticos são
o futuro das farmácias», diz Vânia Serra, gestora de projetos. «É
nossa missão reforçar este ativo
da profissão numa altura em que
assistimos à depreciação contínua
do valor do medicamento e em
que os utentes podem adquirir
MNSRM noutros locais que não a
farmácia».
Neste âmbito, o Grupo desenvolveu o SFEVTI - Serviço Farmacêutico de Ensino e Verificação da
Técnica Inalatória - «um serviço
complementar à intervenção do
médico na promoção e prevenção
da saúde respiratória da população, assim como no aumento da
adesão à terapêutica».
Paralelamente, e sempre na ótica da correta utilização do medicamento, «decidimos iniciar, em
conjunto com um dos parceiros
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do Grupo maisfarmácia, o serviço
Point of care - Teste Rápido para
deteção de Streptococcus A no exsudado faríngeo - no sentido de
consciencializar a população para
o uso correto dos antibióticos».
Os resultados obtidos «vieram corroborar os dados da OMS, tendo
sido possível verificar que, em 82%
dos utentes intervencionados, o
resultado do teste foi não reativo.
Nos restantes casos em que o teste
se apresentou reativo, o utente foi
encaminhado para o médico».
Tendo em conta «os resultados
muito positivos, bem como a excelente receção por parte dos utentes intervencionados», aquela responsável salienta «o alargamento
do serviço a todas as farmácias do
Grupo maisfarmácia desde o início de novembro».
Recordando que António Arnaut
considerava que «as farmácias
são o braço longo do SNS», a gestora defende que «o farmacêutico
é, sem dúvida, um ativo muito importante no Sistema de Saúde, devendo continuar a trabalhar para
reforçar ainda mais a sua participação e importância».
Para que tal aconteça «é indispensável alterar um dos paradigmas
instalados nas farmácias: a falta de
cultura e prática do registo clínico
de todas as intervenções que os
farmacêuticos realizam».
Só com este registo e o consequente tratamento dos dados, «conseguiremos evidenciar a mais-valia
e a contribuição da intervenção
do farmacêutico comunitário na
melhoria da saúde dos utentes e
sustentabilidade do SNS».
Noutros países europeus, «muitos serviços farmacêuticos já são
remunerados de forma contínua.
Para chegarem até esse ponto
também tiveram de fazer o seu
caminho».
O Grupo e as respetivas farmácias
«estão preparados para contribuir para esta causa, que deve ser
abraçada por todos», com o apoio
das instituições que representam
o setor. «juntos teremos maior
impacto e conseguiremos avançar
mais rápido no sentido da valorização do farmacêutico e dos serviços que presta». `,'•
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