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Especial jillMVALUE CHAIN TRANSFORMATION 

No campo do medicamento, os modelos de abastecimento estão a sofrer 
uma enorme pressão para mudar. A concorrência, o consumo, o ambiente 
económico, a ecologia e, acima de tudo, o empowerment do doente são razões 
para encontrar soluções inovadoras. A "última milha", a entrega do produto 
ao cliente final, está a assumir um papel cada vez mais relevante e a inovação 
efetivamente testada passa por uma interdependência crescente entre os 
diferentes intervenientes da cadeia de valor. 

Mudar o 
estabelecido 

A abordagem à "última milha" na área da 
distribuição farmacêutica envolve decisões 
estratégicas e táticas cujos resultados, no 

contexto de mercado atual, têm de estar 

intimamente ligados à satisfação das ex-
pectativas dos doentes consumidores, se 
as empresas e organizações querem real-
mente respeitar a nova máxima de que o 
doente deve estar no centro do Sistema. 
A eficiência na distribuição de medicamen-
tos passa por ganhos de produtividade ou 
por sinergias que permitem poupar recur-
sos e melhorar indicadores relacionados 
com a experiência de compra, como a faci-
lidade de acesso e a comodidade. 

Uma das iniciativas ►evadas a cabo em Por-
tugal que vai ao encontro destes ga-nhos 
de eficiência e demonstra como é possível 

colocar o doente em primeiro lugar, é a 

passagem de categorias de medicamen-
tos que são entregues exclusivamente em 

ambiente hospitalar para as farmácias co-
munitárias. Aproveitando a capilaridade 

destes espaços de Saúde privados, o se-

tor público de Saúde consegue assim um 

acréscimo de eficiência, seguindo o con-
ceito de poupar recursos, colocando nas 

mãos de terceiros o que não é core para 
os seus objetivos, concentrando recursos 
cada vez mais escassos no que é mais im-
portante no âmbito da sua missão. 

A experiência portuguesa neste campo é 

muito recente mas aponta para resultados 
encorajadores. Várias entidades juntaram 
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Especial VALUE CHAIN TRANSFORMATION 

esforços para lançar o projeto-piloto de 

dispensa de terapêutica anti-retrovírica 

aos portadores de VIH/sida em farmácias 

comunitárias (TARV). Como explica Joel 

Passarinho, diretor da unidade de ensaios 

clínicos do INFARMED, com este projeto 

«pretende-se estudar o impacto de uma 

eventual alteração do local de dispensa, 
do Centro Hospitalar de Lisboa Central, 
EPE - Hospital Curry Cabral, para uma far-

mácia comunitária escolhida pelo doente, 
com as condições técnicas e com farma-
cêuticos devidamente habilitados para a 
dispensa deste tipo de medicamentos». 

Neste projeto, as farmácias comunitárias 

selecionadas dispensam medicamentos 

para a infeção VIH/sida com o objetivo 

de aumentar a comodidade dos doentes, 
facilitar o acesso e incrementar a adesão 

à terapêutica. Além disso, garantem tam-
bém o acesso à profilaxia pré-exposição. 

Falando de números, os utentes abrangi-
dos pelo projeto reportaram ganhos de 

tempo médio em deslocações perto dos 30 
minutos e tempos médios de atendimento 
de 5 minutos, face aos 16 minutos para a 
dispensa em ambiente hospitalar, segundo 
os resultados de um estudo encomendado 
pelo Ministério da Saúde. 

Caso de sucessos 

Para Ema Paulino, da Direção Nacional 
da Ordem dos Farmacêuticos (OF), o 
projeto TARV mostrou que há um contri-
buto do farmacêutico «quer comunitário 
quer hospitalar, enquanto elemento fun-

damental das equipas de cuidados de 
Saúde, nomeadamente na obtenção de 

resultados em Saúde e melhoria da qua-
lidade de vida das pessoas, neste caso 
associado à melhoria do acesso ao medi-
camento, à promoção da adesão à tera-
pêutica e aos aconselhamentos necessá-
rios, de forma a gerir os eventuais efeitos 
adversos da terapêutica». 

Apesar de lembrar que ainda não estão 
disponíveis os resultados finais deste pro-
jeto-piloto, Ema Paulino admite «saber 

que houve uma grande aceitabilidade das 
pessoas com HIV em integrar o estudo, 

o que comprova a pertinência da exten-

são da dispensa destes medicamentos 

nas farmácias comunitárias e também 

que, neste momento, se encontram já 

250 pessoas a receber a sua terapêutica 

em farmácias comunitárias, com muito  

poucas desistências ou exclusões ao longo 

do processo (e estas muitas vezes associa-

das a situações que não se prendem com 

a vontade da pessoa), pelo que podemos 

deduzir que os resultados são positivos». 

A responsável da OF lembra que já an-

teriormente, num estudo sobre o piloto 

TARV 1 que decorreu entre o final de 2016 e 

outubro de 2017, 80% dos doentes partici-

pantes classificaram a experiência global 

como "muito satisfatória" e realça que «a 

adesão ao projeto por parte das farmácias 

comunitárias comprova a sua disponibili-

dade para a dispensa de medicamentos 

hoje de dispensa exclusiva hospitalar». 

Como explica Sílvia Rodrigues, membro da 

direção da Associação Nacional das Farmá-

cias, «há pessoas que há quase três anos 

acedem à medicação nas farmácias que es-

colheram, sem problemas de confidencia-

lidade, sem estigma e sem dificultar a sua 

adesão ao tratamento. A elevada satisfação 
destas pessoas só pode sustentar um balan-

ço muito positivo em relação à intervenção 

das farmácias nesta ligação ao hospital». 
Para a responsável da ANF, o projeto TARV 

é um bom exemplo de como as farmácias 

têm um papel a desempenhar na evolução 

da distribuição de medicamentos à popu-

lação. Conforme defende, «um Sistema de 

Saúde que se diga centrado no doente não 

pode aceitar que seja "normal" um doen-

te fazer centenas de quilómetros, às vezes 

mais do que uma vez por mês, apenas para 

receber um medicamento a que, sem qual-

quer problema, podia aceder na farmácia 

comunitária da sua preferência. É insusten-

tável, para os próprios hospitais, continuar 

a acumular dispensas de medicamentos 

sem necessidade e sem um critério técnico 

ou económico que o justifique». 

Já Joel Passarinho, diretor da unidade de 

Ensaios Clínicos do INFARMED, prefere lem-

brar que «o projeto TARV ainda decorre, não 

existindo conclusões finais». Apesar disso, 

confirma que, «se forem realizados novos 

projetos, importa refletir a experiência que 

tem sido recolhida com este projeto, com 

o principal enfoque sempre nos eventuais 

ganhos de qualidade de vida para o cida-

dão e do ponto de vista geral para o País». 

O mesmo responsável confirma que, 

«desde o início que o INFARMED assumiu 

uma posição central e aglutinadora das 

várias entidades envolvidas, fomentando 

o trabalho em equipa, a flexibilidade e  

agilização da comunicação entre todos, 

determinante na implementação que o 

projeto alcançou». 

conquistar- 

Há um facto interessante a reter no projeto 

TARV: a forma como vários intervenientes 

no ecossistema da Saúde se juntaram para 

oferecer um melhor serviço ao doente. 

Ema Paulino refere isso mesmo, destacan-

do «a boa articulação entre as várias enti-

dades envolvidas no estudo» e revelando 

também que, através deste projeto piloto, 

foi possível «perceber que os processos de 

distribuição e de comunicação entre os vá-

rios intervenientes deverão sofrer algumas 

alterações, de forma a que o projeto possa 

ser escalável a nível nacional». 

Para a responsável da OF, o exemplo do 

TARV permite apontar uma tendência: 

«centrar os cuidados de Saúde nas pessoas 

também passa por assegurar o acesso aos 

cuidados e à terapêutica de que necessi-

ta, no meio em que se insere. Tendo em 

conta a capilaridade, proximidade, e aci-

ma de tudo a competência características 

das equipas das farmácias comunitárias, 

será inevitável uma reavaliação de onde 

as terapêuticas são dispensadas, em linha 

1 
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com o que já aconteceu em muitos outros 

países, como fator determinante de me-

lhoria da adesão à terapêutica e conse-

quentemente do controlo das patologias». 

Sobre a interdisciplinaridade e os resul-

tados alcançados nesta iniciativa, Joel 

Passarinho afirma que «este é um pro-

jeto inovador com intervenção de várias 

entidades e equipas multidisciplinares, 

todas elas com enorme disponibilidade 

para participar. O maior desafio foi pro-

porcionar as condições para que todos 

caminhassem no mesmo sentido». 

Segundo defende, «a génese dos circuitos 

de medicamentos dispensados em am-

biente hospitalar e em farmácia comuni-

tária difere em pontos chave, pelo que o 

desenvolvimento de um mecanismo de 

interligação nesses pontos, apropriado 

ao projeto piloto, representou uma con-

quista importante». 

Elo indispensável 

A operacionalidade de qualquer cadeia 

de abastecimento passa pela distribui-

ção e no TARV coube à Associação dos 
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Distribuidores Farmacêuticos, ADIFA, o pa-
pel de representar os operadores. Para Dio-

go Gouveia, presidente da entidade, «a par-

ticipação dos distribuidores farmacêuticos 
de serviço completo associados da ADIFA 

tem-se revelado como fator indispensável 
para concretizar o objetivo da iniciativa: per-

mitir que os cidadãos portugueses tenham 

o medicamento de que necessitam de for-
ma mais cómoda, facilitando o acesso e in-

crementando a adesão à terapêutica, man-

tendo os níveis de eficácia e segurança». 
Diogo Gouveia faz assim um «balanço 
positivo» da participação neste projeto e 
salienta que a ADIFA colabora com o TARV 

«desde a sua fundação, assumindo o proje-

to-piloto e os seus objetivos como uma ver-

dadeira prioridade de Saúde Pública e en-
quadrando-o na nossa missão de procurar 

constantemente melhores soluções logísti-
cas e serviços aplicados à distribuição de 
medicamentos e produtos farmacêuticos». 
Para os distribuidores de serviço completo 

o trabalho com este tipo de medicamentos 
não é novidade. «Do ponto de vista técnico, 

a atividade diária dos distribuidores farma-

cêuticos de serviço completo obedece a um 
conjunto exigente de normas e requisitos 

aplicáveis ao armazenamento e transporte  

de medicamentos de uso humano, no qual 

se incluem determinados medicamentos 

de uso exclusivo hospitalar», refere Diogo 

Gouveia, adiantando ainda que, «a nível 

operacional, os distribuidores farmacêuti-

cos de serviço completo encontram-se num 

patamar de eficiência capaz de acomodar 

a transição destes medicamentos do meio 

hospitalar para o "canal Farmácia"». 

Diogo Gouveia destaca também «a cobertu-

ra geográfica do serviço prestado pelos dis-

tribuidores farmacêuticos de serviço com-

pleto que, em virtude da elevada dispersão 

geográfica das farmácias comunitárias, pro-

porciona níveis de eficiência equivalentes, 

independentemente da localização geo-
gráfica da Farmácia e isso traduz-se num 

aumento significativo da acessibilidade a 

estas terapêuticas que até hoje se encon-

tram reservadas ao ambiente hospitalar». 

Com esta participação e tendo em conta a 

própria avaliação positiva do INFARMED so-

bre os níveis de operacionalidade alcança-

dos durante o projeto-piloto, fica provada a 

capacidade de resposta dos sistemas logís-

ticos e das empresas que operam no mer-

cado português a este nível. Resta saber se 

estamos perante uma verdadeira mudança 

de paradigma que terá como consequência  

o abrir de portas do SNS ao outsourcing no 

campo da distribuição e logística. 

Potencial existente 

O tema da otimização logística e de pro-

cessos junta-se, no caso do projeto TARV, 

à tendência para colocar o utente dos ser-

viços de Saúde no centro das soluções. É 

pois expectável que depois dos medica-

mentos para o HIV/sida, outros projetos 

se venham a desenvolver. 

Sílvia Rodrigues afirma que «as farmácias 

comunitárias estão disponíveis para traba-

lhar em qualquer área terapêutica em que 

a utilização da medicação não implique 

internamento ou a deslocação frequente 

a hospital para consultas e exames. Assim, 

há claramente oportunidades de melhoria 

no acesso a medicamentos, para além do 

VIH, na oncologia, na esclerose múltipla, ou 

para doentes transplantados, entre outras». 

A mesma ideia é defendida por Ema Pau-

lino, para quem «todas as terapêuticas 

que não tenham de ser administradas 

diretamente no hospital têm a potencia-

lidade de poder vir a ser dispensadas em 

Farmácia Comunitária». A representante 

da OF adianta mesmo que «este primei-

ro estudo-piloto permitiu identificar os 

cJ 
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Eliminar os gatekeepers 

A hmR - Health Market Research é 

uma empresa do universo ANF e está 

a desenvolver uma ferramenta para 

responder às mudanças que se esperam 

na cadeia de valor do medicamento. 

Artur Carvalho, Chief Commercial Officer 

da hmR explica o conceito e as razões 

por detrás da plataforma multilateral 

que está para nascer. 

MARKETING FARMACÊUTICO - A hmR 

está a desenvolver uma plataforma 

multilateral para a área da Saúde? 
Com que parceiros? 

Artur Carvalho - Sim, a hmR encontra-

-se a desenvolver uma plataforma 

multilateral no setor da Saúde, 

que integrará em primeira fase a IF, 

a Distribuição Farmacêutica e as 

farmácias, bem como permitirá a 

integração de diferentes plataformas 

transacionais. Contamos, numa fase 

posterior, envolver unidades prestadoras 

de cuidados de Saúde, públicas, 

privadas e do setor social, garantindo 

uma ligação direta aos utentes 

utilizadores. 

De que forma esperam acrescentar 

valor aos diversos players do setor do 

medicamento, nomeadamente nas 

operações de distribuição? 

- Ao analisarmos os modelos de negócio 

com maior crescimento do mercado 

mundial, deparamo-nos com empresas 

como a Amazon, Uber, Airbnb, Alibaba, 

Google, entre outras. Todas têm dois 

aspetos em comum: são plataformas  

multilaterais com base tecnológica e 

todas comunicam diretamente com o 

consumidor final, além da comunicação 

regular com os diversos vendedores e 

produtores. 

Dos vários mercados onde este tipo 

de empresas opera, em todos eles já 

suplantaram as vendas das empresas 

ditas tradicionais, que apostam 

somente em lojas físicas e modelos de 

negócio tradicionais. Um dos últimos 

redutos é a área da Saúde, embora 

empresas como a Amazon já tenham 

iniciado o seu investimento neste setor. 

Este trajeto é inevitável. 

Uma plataforma multilateral no setor da 

Saúde permitirá eliminar de forma mais 

eficaz os gatekeepers existentes ao longo 

da cadeia de valor, gerando eficiência, 

tornando os processos transacionais 

mais fluídos e instantâneos, bem como 

permitirá a criação de feedback loops 

com base na informação gerada de 

forma transparente, resultando em mais 

conhecimento para a cadeia de valor, 

com efetivos ganhos para os diferentes 

stakeholders e para os consumidores. 

Hoje fala-se muito em colocar o 

paciente no centro do sistema. 

Qual o impacto de uma plataforma 

multilateral para os doentes? E 

qual o papel dos mesmos no seu 

desenvolvimento? 

- Uma plataforma multilateral 

permitirá responder mais eficazmente 

à necessidade dos utentes, otimizando 

a solução a entregar, fazendo uso dos 

diversos recursos disponíveis na cadeia 

de valor, colocando-os de imediato ao 

serviço do utente. 

A experiência de uso é assim otimizada, 

garantindo o desenvolvimento on-

time de uma resposta personalizada e 

customizada em função da alocação 

da expertise diferenciada dos diversos 

stakeholders. 

Numa plataforma multilateral 

com vários intervenientes, a quem 

caberá gerir, tratar e dar garantias 

aos cidadãos sobre o uso legal das 

informações que partilham? 

- O desenvolvimento de uma  

plataforma multilateral com capacidade 

transacional, de gestão de informação 

e conhecimento, é ela própria 

fundamental para a garantia integral dos 

processos de privacidade e gestão de 

dados pessoais dos diversos utilizadores 

e dos consumidores. 

É inscrito no âmbito dos registos 

associados a todas as interações com a 

plataforma os requisitos de tratamento 

de dados, os seus níveis de acesso, em 

que termos é possível a utilização da 

informação gerada, eliminando circuitos 

paralelos e informais de informação 

conforme os atualmente existentes. 

O escrutínio de uma plataforma 

multilateral de elevada envergadura 

será facilitado na medida que a 

implementação de processos de 

auditoria ocorrerá, de forma permanente, 

pelas autoridades competentes e a 

gestão de informação será garantida e 

mantida de forma central. 

Até que ponto a evolução do próprio 

mercado de distribuição farmacêutica 

não será ditada pela entrada dos 

gigantes do setor online? Considera 

que existe atualmente o perigo de 

ocorrer no setor da Saúde o mesmo 

que aconteceu com a Uber no setor do 

transporte público, em que o mercado 

foi condicionado pela utilização ilegal 

da app até que houve legislação que 

enquadrou os novos players online? 
- Tal como nos demais mercados, não 

obstante as diversas barreiras à entrada 

no setor da Saúde, o legislador intervém 

normalmente de forma reativa às 

disrupções do mercado. 

Assim, apesar das barreiras legais, 

muitas delas de expressão local, a 

digitalização e entrada de novos players 

no setor da Saúde é inevitável. 

A hmR entende estar capacitada e 

preparada para criar as melhores 

condições para o desenvolvimento 

da melhor oferta do mercado neste 

contexto. Irá por isso desenvolver 

esta plataforma que pretende 

responder inequivocamente aos novos 

desafios da digitalização da Saúde e 

inteligência de mercado. 
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principais constrangimentos e testar o ci-

clo de prescrição, distribuição, dispensa 

e acompanhamento, que pode agora ser 

adotado para os restantes medicamentos». 

Do lado dos distribuidores, é conhecida de 

há vários anos a disponibilidade para pres-

tar serviços ao SNS neste campo. Conforme 

indica Diogo Gouveia, «as oportunidades 

são várias e neste aspeto Portugal situa-se 

particularmente atrás face a alguns paí-

ses europeus, pois a disponibilização de 

determinadas terapêuticas, que no nosso 

País continuam reservadas aos hospitais, 

noutros países já acontece nas farmácias 

comunitárias. Destacam-se, por exemplo, 

algumas terapêuticas antirretrovirais, medi-

camentos na área da oncologia, terapêutica 

para a artrite reumatoide, entre outros». 

Desafios são múltiplos 

Uma iniciativa que envolve tantos recursos 

e tantos profissionais num contexto que 

nunca tinha sido experimentado anterior-

mente trará sempre desafios, tanto ope-

racionais como de comunicação, como de 

competências. 

Fazer mudanças na cadeia de valor do me-

dicamento na "última milha", neste caso 

trazendo para a Farmácia Comunitária 

medicamentos que normalmente são dis-

pensados noutro ambiente, torna essen-

cial assegurar que os profissionais têm 

todo o conhecimento técnico que lhes 

permite realizar um atendimento com os 

mesmos índices de competência de um 

atendimento hospitalar. 

Para Ema Paulino, «um desafio transversal 

a este e outros projetos é a capacitação dos 

profissionais». Por isso, a OF «produziu um 

referencial para a capacitação dos farma-

cêuticos, que informa as entidades forma-

doras sobre os conteúdos e outros dados 

importantes para a realização das forma-

ções». Desta forma a OF garante não só que 

os farmacêuticos que participaram no pro-

jeto TARV estavam preparados para o fazer, 

como também que, no futuro «seja possível 

escalar a formação de forma a garantir a 

ativação dos farmacêuticos e das farmácias, 

num espaço de tempo relativamente curto». 

Ainda assim, Ema Paulino salienta que 

«será absolutamente fundamental rever 

os constrangimentos no acesso ao proces-

so clínico das pessoas que o farmacêutico 

acompanha, de forma a que o farmacêu-

tico possa desempenhar a sua função,  

garantindo a segurança e efetividade na 

utilização de medicamentos, registar as 

suas intervenções, partilhando-as com os 

restantes profissionais da equipa de Saú-

de». Além desse aspeto, a mesma respon-

sável defende que «não podemos descurar 

a importância de rever o sistema de remu-

neração da intervenção farmacêutica, de 

forma a valorizar o acompanhamento ao 

cidadão e torná-lo sustentável». 

É uma posição comum à classe profissio-

nal farmacêutica. Sílvia Rodrigues da ANF 

admite que «o contacto com medicamen-

tos que não têm estado habitualmente na 

Farmácia será uma novidade para a qual 

as farmácias irão reforçar os seus conhe-

cimentos. Adicionalmente terão de ser 

definidos protocolos de intervenção que 

assegurem continuidade e alinhamento 

de intervenções hospital-farmácia». Final-

mente, lembra que «a sustentabilidade e 

remuneração da intervenção das farmá-

cias deverá ser sustentada em vantagens 

para o utente e para o Sistema de Saúde». 

Futuro é hoje 

O que está então a mudar no contex-

to da cadeia de valor do medicamento? 

Diogo Gouveia acredita que «as organi-

zações e os fluxos definidos entre os di-

ferentes parceiros numa cadeia de valor 

devem procurar, de forma sustentável, 

responder aos problemas de uma socie-

dade com diferentes características e em 

constante transformação». 

Na sua opinião, «o circuito do medicamen-

to não é por isso exceção e, pese embora 

as suas particularidades, está em cons-

tante evolução para se adaptar a estas 

necessidades. Acredito que esta seja uma 

tendência natural, mas que implica tempo, 

dedicação das organizações, profissionais 

e reguladores e que, para além disso, seja 

coadjuvada por uma conjuntura favorável 

para que possa acontecer». 

É consensual que o utente, doente, consu-

midor ou cliente, está hoje a assumir uma 

posição central nas novas respostas no se-

tor do medicamento. 

Sílvia Rodrigues realça como «as farmá-

cias portuguesas estão, já hoje, a concre-

tizar as realidades do futuro, que passa-

rão por uma maior centralidade em cada 

pessoa: farmácia ao domicílio, interação 

digital, personalização terapêutica, se-

gurança e partilha de dados com outros  

profissionais de Saúde, são já uma reali-

dade em múltiplos projetos e iniciativas 

em que as farmácias se estão a envolver». 

Tendências que prometem 

A pergunta que vale milhões é saber como 

este movimento de ir ao encontro das 

expectativas de maior comodidade dos 

clientes irá evoluir no caso do medicamen-

to. No segmento dos produtos de grande 

consumo, há já várias empresas norte-a-

mericanas, britânicas e alemãs que imple-

mentaram soluções de distribuição direta 

ao consumidor, como cacifos em zonas das 

superfícies comerciais onde os clientes po-

dem levantar as suas encomendas, a cria-

ção de black stores para o canal online ou 

ainda com a entrega em locais remotos ou 

de difícil acesso através de drones. 

A mudança que o digital está a provocar 

em todos os mercados promete desafiar 

o estabelecido mas, para Diogo Gouveia, 

«estas tendências devem ser interpretadas 

compreendendo os contextos sociais em 

que se inserem as diferentes populações 

que, mesmo dentro do nosso País, não são 

iguais». Por isso, defende que «devemos 

enquadrar esta maior pressão dos cida-

dãos para um aumento da comodidade no 

acesso aos medicamentos de uma forma 

atenta, mas prudente». 

Na sua opinião, «determinados medica-

mentos não podem e não poderão ser 

equiparados a meros produtos de con-

sumo que, mesmo chegando a cidadãos 

cada vez mais educados, implicam ob-

servar um conjunto de procedimentos ou 

informações reservadas a profissionais. 

Numa era em que as próprias terapêuticas 

serão também mais complexas, haverá na-

turalmente alterações na forma como são 

disponibilizadas ao público e, por isso, na 

forma como são distribuídas». 

Há assim uma espécie de paradoxo em 

todo este intricado desenvolvimento da 

cadeia de valor. Por um lado, o consumi-

dor quer facilidade de acesso e maior co-

modidade na compra, como consequência 

de transformações que empresas digitais 

estão a promover em diferentes mercados. 

Por outro, a crescente complexidade e per-

sonalização das respostas terapêuticas exi-

ge a presença dos profissionais de Saúde 

ao longo da cadeia. As soluções com futuro 

farão a ponte entre ambos. O projeto TARV 

parece ser uma delas. • 


