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FNAS – Fórum Nacional Álcool e Saúde:

“Cada vez mais, o farmacêutico é 
considerado um elemento integrante 
das equipas de cuidados de saúde” 

Em que medida pode uma Secção Re-
gional de uma Ordem Profissional con-
tribuir para a promoção da saúde pú-
blica?
Ema Paulino (EP) – O que nós, Secção 

Regional do Sul e Regiões Autónomas da Or-
dem dos Farmacêuticos, procuramos fazer é 
contribuir direta e indiretamente para a pro-
moção da saúde pública. Indiretamente, atra-
vés dos nossos próprios membros, dos far-
macêuticos, uma vez que, enquanto Ordem 
Profissional, temos a responsabilidade de 
contribuir para o seu desenvolvimento profis-
sional contínuo e para a adequação da sua 
intervenção às necessidades de saúde públi-
ca. Nessa perspetiva, proporcionamos um 
quadro de competências que os farmacêuti-
cos deverão desenvolver de forma a estarem 
adaptados às necessidades da população 
que servem, contribuindo, através destes, 
para a saúde pública. Por outro lado, en-
quanto Secção Regional do Sul e Regiões 
Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, 

temos projetos de intervenção na comunida-
de em que, diretamente, contribuímos tam-
bém para a promoção da saúde e prevenção 
da doença. Refiro-me a projetos que temos 
desenvolvido nos últimos anos e que procu-
ram, por um lado, valorizar a profissão farma-
cêutica na perspetiva de dar a conhecer o 
farmacêutico à sociedade como um profissio-
nal de saúde a quem a população pode re-
correr sempre que tiver questões relaciona-
das com a saúde mas, por outro lado, passar 
também mensagens de promoção de estilos 
de vida saudáveis desde a mais tenra idade.

Nessa perspetiva, considera a profis-
são farmacêutica devidamente dignifi-
cada e reconhecida em Portugal?
EP – Creio que podemos abordar essa 

questão de duas formas… Uma delas, muitíssi-
mo importante, tem a ver com a perspetiva da 
população, que valoriza claramente o farma-
cêutico e o reconhece, nomeadamente o far-
macêutico comunitário, com o qual interage 
mais frequentemente, como alguém com quem 
pode contar. Na verdade, a farmácia é muitas 
vezes a porta de entrada no sistema de saúde, 
portanto, nessa perspetiva, há uma valorização 
do papel do farmacêutico porque existe essa 
confiança depositada pela população. Por ou-
tro lado, temos vindo a defender uma maior va-
lorização e integração deste papel do farma-
cêutico no sistema de saúde de uma forma 
mais formal. A título de exemplo, o farmacêuti-
co ainda não tem acesso à Plataforma Dados 
em Saúde, o que seria importantíssimo para 
podermos obter informação útil ao acompanha-
mento daquela pessoa e registarmos informa-
ção que recolhemos e que seria também útil 
para os outros profissionais de saúde. Do pon-
to de vista operacional, falha por vezes esta in-
tegração e reconhecimento que favoreceria a 
articulação e o acompanhamento da pessoa. 
Por outro lado, há o reconhecimento dos servi-
ços que o farmacêutico presta nas farmácias 
comunitárias, por exemplo, em que não existe 
uma remuneração direta associada.

Falamos do Ato Farmacêutico…
EP – Exatamente. Temos um serviço que 

já é remunerado, relativamente ao qual já 
houve um avanço desde janeiro do ano pas-
sado, o serviço de troca de seringas, que as 

farmácias já disponibilizavam há vários anos 
e em que os farmacêuticos se envolveram de 
forma muito afincada mas existem muitos ou-
tros serviços que os farmacêuticos desenvol-
vem e que não são remunerados. A remune-
ração passa pela dispensa dos medicamen-
tos, um acto que também acrescenta valor 
mas existem outros serviços que apenas são 
sustentáveis por um lado integrados no siste-
ma de saúde, com comunicação com os ou-
tros profissionais e, por outro, se forem remu-
nerados diretamente. No ano passado, tive-
mos uma conquista resultante de uma luta de 
três décadas, a carreira farmacêutica no 
SNS, nomeadamente para os farmacêuticos 
hospitalares, o que se traduziu em mais um 
passo na valorização do papel do farmacêuti-
co no SNS. Temos dado pequenos passos, 
ainda há muito a fazer mas, cada vez mais, o 
farmacêutico é considerado um elemento in-
tegrante das equipas de cuidados de saúde, 
mesmo por parte dos outros profissionais de 
saúde. Tem havido muita colaboração com 
médicos, nutricionistas, psicólogos e outros 
profissionais na procura da forma mais efi-
ciente de trabalharmos em conjunto mas diria 
que ainda há caminho pela frente.

Um dos grandes passos que os far-
macêuticos têm dado e que decorrem 
mesmo da sua habilitação legal para o 
exercício, resultam da constante fre-
quência de formação e, a esse nível, as 
secções regionais têm desempenhado 
um papel de excelência. Em que medi-
da tem a Secção Regional do Sul e Re-
giões Autónomas da Ordem dos Far-
macêuticos procurado contribuir para 
este desígnio?
EP – É importante recordar que a Ordem 

dos Farmacêuticos reconheceu, há mais de 
dez anos atrás, o desenvolvimento profissional 
contínuo como absolutamente fundamental 
para manter a relevância da intervenção farma-
cêutica e, nessa perspetiva, criou uma obriga-
toriedade desse desenvolvimento profissional 
contínuo e um sistema de creditação de ativi-
dades de formação que possibilitam ao farma-
cêutico ir atualizando os seus conhecimentos e 
adaptando-os à mais recente evidência técni-
co-científica. Nessa perspetiva, o papel das 
secções regionais tem sido identificar áreas em 
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que existem lacunas, disponibilizando ações 
de formação para que os farmacêuticos pos-
sam fazer a revalidação dos seus conhecimen-
tos. No entanto, reconhecemos que este papel 
da Ordem não se faz sozinho… Existem, feliz-
mente, muitas outras entidades que desenvol-
vem ações de formação contínua para farma-
cêuticos nas suas várias áreas de atividade e, 
nessa perspetiva, a Ordem tem o Conselho de 
Qualidade e Admissão, que analisa essas 
ações de formação e as credita com vista à re-
validação das carteiras profissionais. Portanto, 
o papel da Ordem, do ponto de vista da dispo-
nibilização de ações de formação, é comple-
mentar ao que existe no mercado e torna-se 
mais importante na identificação de áreas que 
não estão tão exploradas. Na Secção Regional 
do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos 
Farmacêuticos identificámos as diferentes 
áreas de atividade, com a farmácia comunitá-
ria, a farmácia hospitalar, a distribuição farma-
cêutica, a indústria farmacêutica, a área regula-
mentar e a área das análises clínicas, e consti-
tuímos, grupos de trabalho que analisaram o 
que estava disponível e o que fazia falta, dese-
nhando um plano de formação que a Secção 
Regional do Sul e Regiões Autónomas da Or-
dem dos Farmacêuticos se encontra a opera-
cionalizar.

As farmácias portuguesas revelaram-
-se uma plataforma pioneira na redu-
ção de danos, através da adesão ao 
Programa de Troca de Seringas, con-
tribuindo para a minimização de um 
grande problema de saúde pública, en-
tretanto aderiram também ao progra-
ma de substituição opiácea e, mais re-
centemente, chegam à área do álcool. 
Em que medida resulta este envolvi-
mento nos comportamentos aditivos e 
nas dependências da identificação de 
uma necessidade no terreno?
EP – Sim, sem dúvida! Nós, enquanto far-

macêuticos e enquanto profissional de saúde 
que está muito perto da comunidade, sentimos 
como responsabilidade própria contribuir para 
uma melhor saúde da população que servimos. 
O facto de termos uma rede tão bem distribuída 
pelo território nacional e quem tem uma porta 
aberta muitas vezes durante mais horas do que 
outras estruturas de saúde existentes na zona 
ou mesmo com farmácias existentes em zonas 
onde não existem outras estruturas de saúde 
representa também uma responsabilidade para 
que programas de redução de danos e de pre-
venção da doença cheguem à população. Este 
envolvimento das farmácias, tanto no Progra-
ma de Troca de Seringas como na substituição 
opiácea acaba por ser uma resposta que tinha 
de ser dada e que, muito provavelmente, algu-
mas populações não teriam se não fossem pro-
porcionadas pelas farmácias. Há aqui também 
uma responsabilidade social evidente e, por 
exemplo, no que toca ao álcool, enquanto es-
truturas próximas da comunidade que estabe-
lecem uma relação de grande proximidade e 

confiança com as pessoas, identificamos deter-
minados sinais e são-nos colocadas questões, 
pelo que o farmacêutico também sente essa 
necessidade de adquirir conhecimentos para 
poder responder de uma forma mais informada 
e construtiva.

É nesse sentido que surge a vossa 
adesão ao FNAS…
EP – Exatamente… Ainda há dias partici-

pava numa reunião do FNAS em que dizia 
que, na minha farmácia, tenho um expositor 
em que os alcoólicos anónimos costumam 
afixar materiais e contactos e esses são os 
folhetos que mais saem… Efetivamente, há 
uma procura de informação por parte da po-
pulação e nós sabemos que existe um pro-
blema. Nessa perspetiva, faz todo o sentido 
que Ordem dos Farmacêuticos se envolva, 
por um lado para capacitar o farmacêutico 
para dar resposta sempre que é confrontado 
com uma questão, uma dúvida ou um pedido 
de ajuda e, por outro lado, para prevenirmos 
este tipo de situações. Sabendo-se que te-
mos uma população que começa a consumir 
bebidas alcoólicas muito precocemente e 
tendo nós uma grande tradição de idas às 
escolas desenvolver inúmeras ações em di-
versas temáticas, faz todo o sentido alargar-
mos também essa intervenção ao álcool.

Faria sentido a criação de uma via de 
referenciação do farmacêutico para o 
médico de família, atual “responsável” 
pela referenciação para os cuidados 
especializados em comportamentos 
aditivos e dependências?
EP – Sem dúvida! Essa é uma das nos-

sas propostas e até um dos compromissos 
que assumimos: trabalhar com o SICAD no 
sentido de desenvolver um fluxograma de 
atuação para os farmacêuticos, em que estes 
saibam como atuar mas também como refe-
renciar, definindo linhas de orientação espe-
cíficas e disponibilizando aos farmacêuticos 
que estão nas farmácias comunitárias infor-
mação relativamente aos centros para onde 
podem encaminhar as pessoas.

Que ações tem desenvolvido a Secção 
Regional do Sul e Regiões Autónomas 
da Ordem dos Farmacêuticos no âmbi-
to do FNAS?
EP – No âmbito do FNAS, temos participa-

do em todas as reuniões no sentido de perce-
ber como podemos adaptar alguns projetos 
que temos desenvolvido para contribuirmos 
para o atingimento dos objetivos do FNAS. 
Nesse âmbito, temos um projeto, a Geração 
Saudável, que se enquadra no eixo da promo-
ção da saúde e já desenvolvemos há seis 
anos, no seio do qual abordamos várias temáti-
cas nas escolas. Começámos pela alimenta-
ção saudável, estamos atualmente na área da 
Diabetes e na área do Uso Responsável do 
Medicamento. Há três anos atrás, quando ini-

ciámos esta parceria com o SICAD e a partici-
pação nos Fóruns, identificámos a área das de-
pendências como uma das temáticas a traba-
lhar igualmente junto das escolas. Desenvolve-
mos uma série de vídeos, nomeadamente 
sobre álcool e tabaco, dirigidos a crianças do 
5.º e 6.º ano que procuram alertar para a ques-
tão dos pares, para a importância da aquisição 
de competências de decisão e da elevação da 
autoestima e da adopção de comportamentos 
saudáveis. Em cada ano letivo, visitamos cerca 
de 60 escolas e abrangemos aproximadamen-
te 15 mil alunos. Atualmente, temos também o 
projeto Geração Saudável Sénior, em que nos 
propomos fazer uma adaptação destes mate-
riais para uma população mais idosa, sabendo 
que temos também bastantes problemas de al-
coolismo nesta faixa etária. Partindo das abor-
dagens que desenvolvemos no âmbito dos 
workshops de formação que versam áreas 
como a Diabetes e o Uso Responsável do Me-
dicamento, poderemos proceder também a 
uma caracterização do consumo de álcool nes-
ta população e passar mensagens, que gosta-
ríamos de desenvolver em parceira com o SI-
CAD, no sentido de alertar para os sinais de um 
consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de 
poder dar informações úteis a pessoas que 
sentem que necessitam de ajuda.


