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O farmacêutico é um profissional da saúde que, 
além de cuidar do doente, também o aconselha 
relativamente à toma da medicação e até ao per-
curso da sua doença... por que saberá tão pouco 
a sociedade sobre a importância do desempenho 
deste profissional?
Carla Ferrer (CF) – Em ambiente hospitalar, so-
mos uma equipa habitualmente reduzida e o con-
tacto dos doentes com o farmacêutico está es-
sencialmente circunscrito ao momento de dispen-
sa de medicamentos no Ambulatório, por isso 
muito limitado. Nem sempre este momento é as-
sociado a um serviço diferenciador, próprio de um 
ato farmacêutico, pelo que o doente e/ou cuidador 
não nos reconhecem como profissionais de saú-
de relevantes. 
Pela minha experiência no hospital, os nossos in-
quéritos de satisfação revelam que os doentes se 
sentem muito agradecidos face ao serviço prestado pelo farmacêutico, que 
vai muito além da entrega da “caixinha” ... há o aconselhamento, o cuidar para 
observar se a medicação está a ter o efeito desejado, se há algum problema 
relacionado com o medicamento, fazemos a ponte com o médico sempre 
que detetamos algum problema. No entanto,  de forma geral, nem sempre é 
este o nível de serviço existente. 
Considero que é preciso focarmo-nos no doente e não no medicamento.

Sendo esse foco o doente, também é verdade que o profissional farmacêuti-
co é muito mais do que um mero dispensador de fármacos...
CF – Exatamente! Na realidade hospitalar, este é um ponto pertinente no Am-
bulatório. Aqui, em Vila Franca, insisti na necessidade de promovermos um 
acompanhamento efetivo ao doente, de proximidade, em que o doente conhe-
ce o farmacêutico que o vai atender, agendando o dia e hora da dispensa dos 
medicamentos para reduzir os tempos de espera. Passamos a ter uma con-
sulta de seguimento farmacêutico para falarmos com o doente e, pelo meio 
deste serviço, há a entrega da medicação. Mas o que é mais valorizado neste 
ato é realmente o momento de partilha que temos com o doente, em que fica-
mos a saber se está a correr tudo bem, se há algum efeito adverso não expec-
tável, verificamos se a medicação está a correr conforme esperado e se esta-
mos a obter resultados que correspondam às expectativas iniciais. Depois, 
como vemos os doentes com mais frequência e regularidade do que os médi-
cos, conseguimos reportar-lhes imediatamente qualquer problema detetado, 
tal como outras informações relevantes, trabalhando de forma multidiscipli-
nar. Em suma, somos um agente cuidador e, não raras vezes, garantimos a 
deteção precoce de efeitos adversos da medicação que poderão colocar em 
causa a vida ou bem-estar dos doentes.

São reconhecidos como profissionais de saúde, não faria sentido serem 
mais ouvidos pelos decisores do SNS e, eventualmente, integrados nas equi-
pas clínicas hospitalares?
CF – Sim, esse é efetivamente um problema que importa alterar rapidamente. 
Temos de dar visibilidade às experiências que já existem e que são casos de 
sucesso, promover a replicação das mesmas noutras Farmácias, sejam hos-
pitalares ou farmácias comunitárias. E precisamos que a ordem consiga o re-
conhecimento efetivo do trabalho realizado pelos farmacêuticos. Que ganhos 

em saúde efetivamente aportamos para o SNS... 
Porque esta é uma realidade conhecida localmen-
te, nas unidades e, aparentemente, também pelo 
estado, mas depois esse reconhecimento não se 
traduz no dia-a-dia em vários aspetos, seja em ter-
mos remuneratórios, seja na definição do número 
de efetivos necessários para que possamos sair 
do nosso espaço mais convencional e assegurar 
um trabalho de proximidade com o doente e a inte-
gração em equipas multidisciplinares. A título de 
exemplo, em 2010, tive um projeto designado 
Mais Farmácia, Mais Saúde, ao abrigo do qual um 
farmacêutico esteve durante três meses num ser-
viço de medicina para discussão da medicação do 
doente com o médico assistente antes da prescri-
ção. Procurávamos reduzir o número de erros de 

medicação, em vez de nos limitarmos a aumentar a 
sua deteção. Importa destacar que os erros de me-

dicação são uma causa significativa de morbilidade e mortalidade ... mas de-
pois temos de gerir equipas que ficam mais reduzidas e que tardam em voltar 
a ter os farmacêuticos necessários para esta atividade diferenciadora, com-
plexa e que coloca os colegas fora do espaço da Farmácia. Há uma perceção 
generalizada de que somos uma profissão pouco valorizada pelo ministério. É 
urgente garantir que temos uma visibilidade diferente, mais consentânea com 
o valor acrescentado que trazemos. O SNS só tem a ganhar com uma maior 
participação do farmacêutico, colocando-o junto do doente com os outros 
profissionais de saúde. Porque, realmente, só acrescentamos valor quando 
isto acontece. Trabalhamos todos em sintonia, cada um na sua área e com as 
suas competências, num trabalho que, sendo sinérgico, é muito mais favorá-
vel para o doente.

Em 2009, criou uma consulta farmacêutica para seguimento de doentes com 
VIH/Sida. Que objetivos tinha quando desenhou esta intervenção farmacêu-
tica destinada a uma população tão discriminada?
CF – Inicialmente, queríamos melhorar a Qualidade percebida dos nossos 
doentes ao serviço que prestávamos na ocasião. Para esse efeito, pedimo es-
ses  doentes para preencherem um inquérito de satisfação e um questionário, 
até porque sabemos que, para melhorarmos, temos de saber o que é relevan-
te para as pessoas, o que valorizam, quais são as suas expectativas e neces-
sidades, as dificuldades que sentem, a sua vivência pessoal e em simultâneo 
conhecer qual a qualidade apercebida do nosso trabalho. Toda essa informa-
ção foi preciosa para construir um novo rumo, na dispensa de medicamentos 
no Ambulatório, e melhorar o serviço que prestamos e que queremos que seja 
excelente. Queríamos ser uma solução para os doentes que servimos. Esta 
abordagem permitiu-nos identificar que esta população de doentes tinha uma 
baixa taxa de adesão à medicação, o que era preocupante, particularmente à 
luz dos fármacos de que dispúnhamos na altura. Um dos problemas mais re-
portado prendia-se com a dificuldade que a toma de muitos medicamentos 
representava e alguns efeitos adversos que colocavam dificuldades à sua 
vida ativa, o que contribuía seriamente para que alguns não tomassem a me-
dicação. Na posse desta informação tão relevante, procurámos formas de fa-
zer diferente. Privilegiamos esquemas terapêuticos mais simples, que nessa 
altura representavam um ligeiro aumento de custos, fizemos escolhas que vi-
savam simplificar a vida dos doentes de acordo com o que nos haviam repor-
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tado, com menos comprimidos ou evitando a toma nos locais de trabalho, 
respeitando a sua privacidade e, por outro lado, evitando medicamentos que 
provocassem, por exemplo, insónias ou emagrecimentos, que também con-
tribuíam para alguma estigmatização. Esta estratégia de introduzir as tera-
pêuticas de comprimido único estava perfeitamente de enquadrada nas gui-
delines nacionais e internacionais. E apesar de isto representar um ligeiro 
encargo adicional, a verdade é que tivemos ganhos. Passados seis meses, 
elevámos a taxa de adesão inicial de 62% para 93% e começámos a ter 
maioria dos doentes com cargas virais indetetáveis, que é o que se pretende, 
a par de um diagnóstico e início de tratamento rápidos. Sendo uma questão 
de saúde pública, é importante contribuir de forma ativa na quebra da cadeia 
de transmissão. Em suma, foi alinhar, de forma concreta, a intervenção far-
macêutica com a estratégia do Plano Nacional de Saúde. E este é apenas 
um exemplo de como articulados e no lugar certo o farmacêutico é um pro-
fissional de saúde fundamental no serviço ao doente e também à saúde do 
estado. Podemos poupar muito dinheiro e muitas vidas.

O que não foi ainda feito para que se reconheça que não há saúde sem o 
farmacêutico?
CF – Temos de sair das farmácias, temos de ser ousados, e assumir a res-
ponsabilidade de fazer mais e melhor. Temos estas competências e não po-
demos limitar-nos, temos de superar algumas . Há que definir uma Visão...
Onde queremos chegar. Podemos não reunir condições para implementar 
tudo no imediato, mas há um caminho a percorrer. É fundamental ouvir expe-
riências que se revelaram bem-sucedidas, replicar e partilhar ativamente as 
boas práticas e experiências existentes nas diversas farmácias, hospitais e 
laboratórios. Comunicar mais e criar uma rede de conhecimento que facilite 
a implementação destas práticas noutros locais. Criar uma onda facilitadora 
para a concretização destes projetos em tempo útil. Há que ter vontade, que-
rer, ver que ainda há tanto a fazer na nossa profissão e pensarmos sempre 
que, independentemente das nossas dificuldades, temos uma responsabili-
dade para com os doentes que servimos. O nosso foco tem de ser a popula-
ção que servimos.

“Quando Franklim Marques o candidato a Bastonário da 
Ordem dos Farmacêuticos, me convidou, pensei: tem de 
ser... já há muito que queria participar, dar o meu contribu-
to para que a Ordem tivesse mais visibilidade. E porque 
acredito que é o farmacêutico certo para ser o próximo 
Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. O caminho que 
os bastonários anteriores fizeram foi importante, mas vivo 
com muita paixão o ser farmacêutica e pretendo contribuir 
para devolver ao Farmacêutico o seu lugar, como a Dra. 
Odete Isabel, uma mulher que é um exemplo de vida profis-
sional e pessoal para mim, como farmacêutica hospitalar, 
assim como tantos outros que tivemos no passado... e 
como dizia o Professor Franklim Marques numa interven-
ção que efetuou, o que aconteceu aos Farmacêuticos? Te-
mos de recuperar aquilo que já tivemos e aspirar por mais 
responsabilidades, tal como a prescrição em situações es-
pecíficas, monitorizar outcomes ou resultados da terapêu-
tica, recomendar ajustes na medicação com base nas ca-
racterísticas de doentes... e se somos nós a determinar 
isso, também faria sentido sermos nós a prescrever as 
análises necessárias, algo que já acontece nalgumas far-
mácias... O espectro de intervenções farmacêuticas con-
ducentes a aumentos de saúde é muito alargado e abran-
gente. A inclusão do farmacêutico em equipas multidisci-
plinares contribui para o aumento da segurança dos nos-
sos doentes e em prol de resultados positivos para um 
bem único que é a saúde do população que servimos”.

Em seis meses, elevámos 
a taxa de adesão inicial 
de 62% para 93% e 
começámos a ter a 
maioria dos doentes 
com cargas virais 
indetetáveis... por alinhar, 
de forma concreta, a 
intervenção farmacêutica 
com a estratégia do Plano 
Nacional de Saúde.


