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A CRIAR VALOR

Assegurar a qualidade e segurança na utilização dos medicamentos em prol dos doentes. Eis a principal 
missão da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH) quando foi criada por um 
conjunto de farmacêuticos hospitalares no ano de 1990. Uma missão que após 30 anos continua válida.
Decorreram três décadas e a APFH tem conseguido dar resposta aos desafios que foram surgindo, 

sendo o desafio ligado à pandemia um dos mais recentes. Obrigou a uma reinvenção, onde foi mantido o valor.
Ao longo de 30 anos, a APFH conseguiu igualmente juntar os farmacêuticos hospitalares, promovendo o desen-
volvimento técnico e científico e materializando o reconhecimento externo da contribuição destes profissionais 
para o sistema nacional de saúde.
Nesta edição, que pretende assinalar para a posteridade o 30.º aniversário, é possível recolher memórias de 
quem presenciou o nascimento e tem acompanhado o crescimento de uma organização de cariz profissional 
que tem contribuído para o crescimento da Farmácia Hospitalar e de todos aqueles que a incorporam, os farma-
cêuticos hospitalares. Também alguns representantes da indústria farmacêutica têm uma palavra de apreço, na 
qualidade de parceiros da APFH.
Já foi percorrido, com sucesso, um caminho de 30 anos, com muitas conquistas e metas alcançadas. Um ca-
minho que continuará a ser percorrido com objetivos delineados no sentido de continuar a criar valor. O futuro 
dos farmacêuticos hospitalares está assente num passado com história e num presente sustentável no seio das 
equipas de saúde. 

ESTAS EMPRESAS ASSOCIAM-SE À COMEMORAÇÃO DO 30.º ANIVERSÁRIO DA APFH
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Farmacêuticos: uma força de trabalho 
muito competente, que a população 
conhece e confia

Quis o destino que as três décadas da fundação da 
Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospita-
lares (APFH) fossem assinaladas durante um dos 
maiores desafios aos sistemas de saúde à escala 

global. A pandemia de COVID-19 marca todo o ano de 2020 
e marca, seguramente, toda uma nova época na História da 
Humanidade. Altera comportamentos, relações e estilos de 
vida, e obriga a uma reflexão sobre a organização e capa-
cidade de resposta dos serviços de saúde, em especial em 
fases críticas, sob forte carga, tentando manter uma resposta 
universal e equitativa. Sem discriminação e com os mesmos 
direitos e oportunidades para todos os cidadãos.
Nesta luta desigual contra um vírus desconhecido, munidos 
das armas que a Ciência lhes pode dar, os profissionais de 
saúde enfrentam os dramas de milhares de doentes, das 
suas famílias e de um sistema de saúde com recursos limi-
tados. É, por isso, da mais elementar justiça prestar tributo 
a todas estas pessoas que cuidam de nós, que não desistem 
perante adversidades e que salvam vidas, todos os dias, sob 
um compromisso ético da profissão que escolheram. É no 
seu esforço que reside também a esperança na recuperação 
e no regresso à normalidade. 
Ao longo de décadas, os farmacêuticos hospitalares portu-
gueses foram demonstrando a relevância das suas funções, 
as suas competências e qualificações, assumindo elevadas 
responsabilidades em todo o circuito do medicamento hospi-
talar, do aprovisionamento ao seguimento farmacoterapêuti-
co dos doentes internados e em ambulatório. Na preparação 
de medicamentos citostáticos, em câmaras de fluxo laminar, 
e agora também, de forma mais visível, na reconstituição da 
vacina contra a COVID-19 administrada aos profissionais de 
saúde. Mas também em atividades cada vez mais diferen-
ciadas, no âmbito da Farmácia Clínica, no apoio ao doente 
ou acompanhamento das visitas médicas. Os farmacêuticos 
hospitalares estão hoje plenamente integrados em equipas 
multidisciplinares que prestam cuidados de saúde nos nos-
sos hospitais, com posições de relevo nas Comissões de Far-

ANA PAULA MARTINS
Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos

Os farmacêuticos 
hospitalares estão 
hoje plenamente 
integrados em equipas 
multidisciplinares que 
prestam cuidados 
de saúde nos nossos 
hospitais
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mácia e Terapêutica, que escolhem os medicamentos utiliza-
dos nos hospitais, mas também em comissões de prevenção 
da infeção, de combate às resistências antimicrobianas, entre 
muitas outras
É impossível não relevar também o papel que estas cente-
nas de farmacêuticos, que trabalham nos nossos hospitais, 
desempenham durante esta emergência de saúde, na linha 
da frente de combate, sob forte pressão, procurando mini-
mizar o impacto da pandemia na atividade regular do hospi-
tal. Em colaboração com os farmacêuticos comunitários, os 
farmacêuticos hospitalares desenvolveram uma solução para 
continuar a garantir o acesso aos medicamentos dos doentes 
acompanhados nos hospitais. A “Operação Luz Verde” levou 
a casa dos utentes ou à farmácia por eles escolhida a medi-
cação que habitualmente levantavam na farmácia do hospital, 
no estreito cumprimento das regras de segurança. O sucesso 
do projeto levou o Ministério da Saúde a equacionar modelos 
alternativos para entrega da medicação hospitalar.
O setor farmacêutico nacional é um exemplo de organização, 
de dinamismo. Os farmacêuticos hospitalares, mas também 
comunitários, analistas clínicos, de indústria ou da distribui-
ção, por exemplo, constituíram associações setoriais fortes, 
que defendem os legítimos interesses de atividade estraté-
gica para o País.
Mas se os farmacêuticos hospitalares estão hoje capacitados 
para desenvolver todas estas atividades em cenário de so-
brecarga, com recursos limitados e elevada exigência técnica 
e científica, muito o devem também aos seus antecessores, 
precursores na modernização da Farmácia Hospitalar. Aluí-
sio Marques Leal, Carlos da Silveira, Manuela da Luz Clara ou 
Odete Isabel, são exemplos extraordinários abnegação, de-

dicação e sentido cívico, que muito contribuíram para dotar 
os nossos hospitais de Serviços Farmacêuticos organizados, 
estruturados, com profissionais qualificados que garantem a 
segurança das tecnologias de saúde utilizadas nestas unida-
des de saúde.
Hoje, temos uma Comissão Nacional da Residência Farma-
cêutica e um quadro regulamentar para ingresso de novos 
farmacêuticos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), com uma formação teórica e prática conducente à 
especialização, ministrada em vários serviços farmacêuticos 
hospitalares espalhados pelo País, com idoneidade formativa 
em múltiplas valências, num modelo que garante a diferen-
ciação técnico-científica dos farmacêuticos no seio das equi-
pas multidisciplinares que prestam cuidados de saúde 
O País dispõe de recursos farmacêuticos altamente qualifica-
dos, a maioria dos quais envolvidos na prestação de cuidados 
de saúde, nas áreas assistenciais da profissão. Uma força 
de trabalho muito competente, que a população conhece e 
confia. Mas sempre subaproveitados e, sobretudo, desvalori-
zados. Porquê: porque estão sempre lá, respondem a todos 
as necessidades e desafios, não se negam a nada, trabalham 
com todos os outros profissionais. Criam soluções e não ar-
ranjam problemas desnecessários. Não dão nas vistas nem 
fazem por isso. Os farmacêuticos hospitalares que abrem te-
lejornais pelo trabalho excecional e fundamental no combate 
à COVID-19 são os mesmos que esperam há anos pelo refor-
ço de recursos humanos nas suas equipas. Centenas de car-
tas, documentos, relatórios apontam para a necessidade de 
termos pelo menos mais 200 a 250 farmacêuticos no SNS. 
Mas, no Orçamento Geral do Estado nunca são uma priorida-
de e mesmo nos Orçamentos Suplementares, que preveem a 
contratação de outros profissionais de saúde, nunca figuram. 
Afinal, o SNS precisa ou não precisa de farmacêuticos? Os 
portugueses precisam seguramente.

O País dispõe de 
recursos farmacêuticos 
altamente qualificados, 
a maioria dos quais 
envolvidos na prestação 
de cuidados de saúde, 
nas áreas assistenciais 
da profissão
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Que mensagem transmite 
a APFH no 30.º 
aniversário?
A Associação Portuguesa 
de Farmacêuticos 
Hospitalares foi criada em 
1990 com a missão de 
valorizar o farmacêutico 
hospitalar. Nos dias de hoje, 
a palavra “valor” assumiu 
um relevo na área da 
saúde que na altura ainda 
não tinha. Hoje e sempre, 
importa obter os melhores 
resultados clínicos, em 
função do que o doente 
espera e deseja atingir. E, 
se conseguirmos alcançar 

APFH
HÁ 30 ANOS A VALORIZAR  
O FARMACÊUTICO HOSPITALAR

Para a Carla Mendes Campos, a Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares 
(APFH)  pode hoje ser caraterizada como “uma Associação dinâmica, com um espírito 
inovador e que prima pela qualidade formativa dos eventos e ações desenvolvidas”. A 
presidente da APFH foca as atividades formativas da Associação e sublinha, entre outros 
assuntos, o lema do 30.º aniversário indicando que está relacionado com “a criação de 
valor ao longo dos 30 anos de história e dos vários mandatos”. 

ENTREVISTA
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É com orgulho  
que assumo  
a responsabilidade  
de neste mandato  
dirigir uma Associação 
com tanta história

visam estimular a investigação e produção científica. O lema 
e mensagem do 30.º aniversário da APFH está totalmente 
relacionado com a criação de valor ao longo dos 30 anos 
de história e dos vários mandatos. É com orgulho que 
assumo a responsabilidade de neste mandato dirigir uma 
Associação com tanta história, tradição e conquistas e 
que, em primeiro lugar, valoriza o farmacêutico hospitalar, 
os seus conhecimentos e o poder que esta profissão 
tem para oferecer em cuidados e terapêuticas de valor 
para o doente. Valorizamos todos os ensinamentos que 
nos foram transmitidos por esta longa caminhada, que 
se iniciou com a Dr.ª Maria Manuela da Luz Clara há 30 
anos e que permitiram que a nossa Associação crescesse 
orgulhosamente com dignidade, transparência e valores.

De que forma pode ser caracterizada a APFH atual?
Como uma Associação dinâmica, com um espírito inovador 
e que prima pela qualidade formativa dos eventos e ações 
desenvolvidas. Somos uma verdadeira equipa e essa é a 
chave que nos ajuda a concretizar os planos que juntos 
idealizamos e que acredito estarem a corresponder às 
expectativas dos nossos associados e de quem nos apoia 
sempre, desde a indústria aos parceiros institucionais. 
Temos muitas ideias, projetos e iniciativas, uns já realizados, 
outros em execução e outros ainda em planeamento. A 
direção atual é muito criativa e empenhada e isso faz com 
que o dia-a-dia se torne mais fácil porque a pouco e pouco 
as coisas vão acontecendo, vão-se desenvolvendo e vemos 
a satisfação nas palavras e rostos de quem vai participando 
nas nossas atividades.

Que balanço pode ser feito em termos de evolução das 
três décadas de vida?
Um balanço muito positivo, sem dúvida. A criação da 
APFH foi um marco histórico para os farmacêuticos 
hospitalares, que nesse tempo ainda não tinham nenhuma 
associação representativa que lutasse pela promoção 
da profissão. A Dr.ª Maria Manuela da Luz Clara, o Prof. 
Doutor José Aranda da Silva, a Dr.ª Odete Isabel e o Dr. 
Manuel de Matos, ilustres aventureiros com “garra” e visão 
estratégica e que, pela sua humildade, sabedoria, resiliência 
e assertividade são a fonte de inspiração de várias gerações 
que lhes sucederam. Desde então, foi criada uma sede 
nacional, alteraram-se os estatutos, conquistamos a carreira 
e a residência farmacêutica. De uma forma muito resumida, 
posso acreditar que estamos no caminho certo, com a 
ajuda e conselhos dos mais experientes, que sempre nos 
apoiaram e iluminaram o caminho. Em 2020, a APFH criou 
um conselho consultivo, que nos ajuda a dinamizar de forma 
consciente os aspetos científicos da nossa Associação. 
Aproveito para deixar um agradecimento especial à Dr.ª 
Angelina Martins, ao Prof. Doutor Aranda da Silva, ao Dr. 
Armando Alcobia, ao Prof. Doutor Carlos Maurício Barbosa, 

à Dr.ª Odete Isabel e à 
Dr.ª Paula Almeida por 
nos acompanharem neste 
mandato e por estarem 
continuamente disponíveis 
para promover e fazer 
evoluir a profissão do 
farmacêutico hospitalar.

Que eventos ofereceu a 
Associação Portuguesa 
de Farmacêuticos 
Hospitalares no ano em 
que completou 30 anos, 
que coincidiu com a 
pandemia, que obrigou à 
mudança de formato?
O ano formativo começou 
em grande forma e com 
as inscrições esgotadas 
no Curso de Monitorização 
Farmacocinética na Prática 
Clínica, que decorreu 
nos dias 6, 7 e 8 de 
fevereiro e que contou 
com a participação de sete 
palestrantes espanhóis e 
três portugueses, resultando 
numa discussão produtiva 
em prol do desenvolvimento 
da monitorização 
farmacocinética na prática 
clínica dos nossos hospitais.
Mas, a pandemia COVID-19 
obrigou a APFH a 
reinventar-se. Houve um 

essa meta, estamos a 
acrescentar valor para o 
doente e consecutivamente 
para a nossa profissão. 
Ao longo destes 30 
anos, a APFH tem 
promovido iniciativas que 
culminam na valorização 
das intervenções do 
farmacêutico hospitalar 
junto do doente, garantindo 
a máxima eficácia e 
segurança no circuito do 
medicamento e que vão 
desde eventos científicos 
(cursos, workshops, reuniões 
temáticas, congressos) a 
prémios científicos, que 

CARLA MENDES CAMPOS
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tempo de reflexão e de 
procura de oportunidades, 
para continuarmos a dar 
cumprimento à nossa 
missão. Em abril, fizemos 
uma análise das nossas 
capacidades, reunimos 
esforços e começamos 
a trabalhar numa ideia 
que se tornou real: 
alterar a localização física 
do Congresso, que se 
realizaria no Estoril, para 
uma localização virtual, 
organizando um Congresso 
100% online e imersivo, 
zelando pela segurança de 
todos os participantes.
A Comissão Organizadora 
conseguiu converter as 
dificuldades que a pandemia 
estava a oferecer numa 
oportunidade de pela 
primeira vez poder fazer 
chegar um Congresso a 
todos os farmacêuticos 
hospitalares, reunindo 
um conjunto de peritos 
de vários países sob 
um formato alargado. 

Residência farmacêutica,  
uma conquista atual

A criação da residência 
farmacêutica é claramente 
uma das conquistas 
mais atuais. Quais as 
expectativas?
A aprovação da residência 
farmacêutica pelo Conselho 
de Ministros e publicação 
do Decreto-Lei n.º 6/2020, 
de 24 de fevereiro, que 
define o regime jurídico 
para a atribuição do 
título de especialista nas 
carreiras farmacêutica e 
especial farmacêutica, foi 
o marco de 2020 mais 
importante, que tanto 
aguardávamos, para a 

A pandemia COVID-19 
obrigou a APFH a 
reinventar-se. Houve 
um tempo de reflexão 
e de procura de 
oportunidades, para 
continuarmos a dar 
cumprimento à nossa 
missão

Se por um lado, para internacionalizar o Congresso, não 
poderíamos realizar sessões de manhã devido à diferença 
horária, por outro, por questões práticas, teríamos de 
realizar as sessões ao final da tarde/noite para permitir que 
os congressistas conseguissem dar continuidade às suas 
atividades laborais. Esta alteração teria um impacto positivo 
do ponto de vista de assistência às sessões em direto e 
também do ponto de vista profissional.
Neste ano tão diferente para os profissionais de saúde, 
teríamos de oferecer aos congressistas a maior abrangência 
possível de temáticas e isso apenas seria possível alargando 
o número de dias. Assim, expandimos o Congresso para 
além dos três a quatro dias habituais para um mês inteiro. 
Para tornar real este compromisso científico, tudo foi 
pensado ao detalhe, de forma estratégica e os objetivos 
delineados foram atingidos. 
Todos os 21 cursos organizados pela APFH, em 2020, foram 
creditados pela Ordem dos Farmacêuticos, assim como o 
Congresso Nacional e contribuíram para o desenvolvimento 
profissional contínuo dos farmacêuticos hospitalares, uma 
das principais missões da APFH.

ENTREVISTA
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evolução da profissão. Os 
farmacêuticos residentes 
vão ter o privilégio 
de fazer parte de um 
programa de estágio que 
contempla as valências 
essenciais de formação 
em estabelecimentos 
e serviços de saúde 
reconhecidos como idóneos 
para o cumprimento 
dos objetivos expressos, 
podendo ser agregados 
por critérios de 
complementaridade quando 
tal for necessário. Terão um 
acompanhamento distinto 
dos farmacêuticos de 
gerações anteriores, quer 
no que respeita à formação 
prática, quer no que 

respeita à formação teórica e os projetos de investigação 
que irão desenvolver contribuirão também para o 
desenvolvimento da profissão. A APFH vai continuar a 
desenvolver um plano formativo para os farmacêuticos 
hospitalares, sejam eles residentes ou especialistas, a 
par com as suas necessidades formativas ao longo do 
tempo. É expectável que haja alterações em consequência 
da implementação da residência. Os residentes terão a 
sorte de evoluir mais rapidamente e de uma forma mais 
efetiva, com um acompanhamento distinto e demonstrando 
prova da sua evolução. Essa dinâmica fará nascer novos 
interesses e irá ter espaço para a integração de novas 
metodologias e cuidados que hoje não se integram por 
falta de espaço e tempo nos serviços. Acredito que a 
carência de recursos humanos será ultrapassada, dando 
lugar a mais profissionais satisfeitos, melhor qualidade nos 
cuidados prestados e maior reconhecimento por parte dos 
nossos doentes e dos outros profissionais de saúde. 

O que está por conquistar?
Aprovada a residência, falta a sua implementação. É 
necessário planear e abrir vagas para que 2021 seja 
o grande ano da conquista efetiva de uma luta de 
várias gerações. É também necessário rever a tabela 
remuneratória, regularizar as situações dos farmacêuticos 
especialistas reposicionando-os corretamente na carreira 
farmacêutica, regularizar as situações dos farmacêuticos 
que têm condições para integrar a carreira farmacêutica, 
mas que ainda são considerados técnicos superiores e 
esclarecer a forma de integração na carreira dos recém-
especialistas. Um profissional motivado é uma mais-valia 
para o sistema de saúde e enquanto estas questões 
se encontrarem pendentes, poucos serão aqueles que, 
estando nestas condições conseguirão mostrar satisfação 
aos residentes que acabam de chegar. É urgente e 
necessário que tudo isto seja desbloqueado o mais 
rapidamente possível. 
Os medicamentos estão cada vez mais dispendiosos, mas 
também são cada vez mais precisos, personalizados e 
seguros. É fundamental que os serviços farmacêuticos 
sejam dotados do número de profissionais correto e 
devidamente formados para que assegurem a dispensa, 
aconselhamento, reconciliação e acompanhamento destes 
medicamentos junto daqueles que mais precisam. Um 
outro aspeto crítico está relacionado com a quantificação 
dos outcomes que advêm da sua utilização. Esses 
profissionais também necessitam de ter espaço e tempo 
para desenvolver conhecimentos que possibilitam a 
construção de novos projetos que incrementam valor 
para o sistema, daí que as comissões gratuitas de serviço 
devam ser valorizadas como um investimento para a saúde 
dos portugueses e a gestão da formação dos profissionais 
deva ser privilegiada e bem coordenada.

Em que ponto se 
situa a Farmácia 
Hospitalar em Portugal 
comparativamente com 
outros países europeus?
Portugal e Espanha estão 
a criar laços e redes, 
com vista a desenvolver 
a Farmácia Hospitalar 
em ambos os países. 
Temos muito a aprender 
com os nossos vizinhos 
e desejamos retribuir 
na “mesma moeda” no 
futuro. Confiamos nos 
conhecimentos que temos 
e nas oportunidades 
que não podemos deixar 
passar. A capacidade de 
trabalho, competência, 
profissionalismo dos 
farmacêuticos hospitalares 
portugueses é reconhecida 
quer a nível nacional, nas 
nossas instituições, quer a 
nível internacional através 
das múltiplas parcerias 
estabelecidas e mantidas ao 
longo dos anos. Sabemos 
que o nosso País, pela sua 
dimensão, enfrenta desafios 
maiores, por exemplo, no 
que respeita ao acesso 
a alguns medicamentos 
e ao desinteresse de 
comercialização. A 
Farmácia Clínica e a 
investigação são os pontos 
essenciais a desenvolver 

A aprovação da 
residência farmacêutica 
pelo Conselho de 
Ministros foi o 
marco de 2020 mais 
importante, que tanto 
aguardávamos, para a 
evolução da profissão

CARLA MENDES CAMPOS
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em Portugal e que comparativamente com outros países 
podem assumir um papel mais claro. A (re)conciliação 
terapêutica ainda não está implementada em todos 
hospitais, a participação na visita clínica e a consulta 
farmacêutica ainda não são uma realidade em todo o 
território nacional, a monitorização farmacocinética também 
não. A especialização/sub-especialização deverá ser o 
caminho a seguir, à semelhança de outros países europeus. 
O caminho faz-se caminhando e o investimento nas novas 
gerações gera uma maior capacidade de resposta a tudo 
o que nos rodeia. A nossa ligação à EAHP, que já conta 
com 25 anos, permite-nos acompanhar o desenvolvimento 
dos outros países, identificando oportunidades de melhoria 
e claras áreas de investimento, mas também as nossas 
mais-valias. Nas Assembleias Gerais, discutem-se projetos 
e apresentam-se iniciativas de mérito de cada país para 
estimular o desenvolvimento dos outros. Na Assembleia 
do ano passado, o póster da APFH foi reconhecido e 
apresentado. Existem outras associações e sociedades 
europeias, como a ESOP ou a ESCP, cujas parcerias temos 
desenvolvido, que também nos estimulam a atingir metas e 
resultados equivalentes a outros países.

Que papel tem a APFH para a evolução dos 
farmacêuticos hospitalares portugueses ao nível da 
formação?
A APFH, pelos seus estatutos, está focada na formação 
dos farmacêuticos hospitalares. A Associação tem o 
dever de estar atenta às necessidades formativas dos 
farmacêuticos hospitalares e de desenvolver ações que 
colmatem as falhas ou necessidades a esse respeito. 
Estamos a projetar três grandes pilares de formação: 
formação básica para residentes, formação contínua para 
especialistas e formação especializada para formar peritos 
em áreas específicas. Estas formações são alicerçadas nas 
Declarações Europeias de Farmácia Hospitalar e, como 
tal, promovem o seu desenvolvimento rumo a uma direção 
comum. O desenvolvimento de cursos creditados pela 
Ordem dos Farmacêuticos de um, dois e três dias sobre 
uma determinada temática fazem com que os farmacêuticos 
hospitalares regressem aos seus locais de trabalho 
partilhando o que aprenderam com colegas farmacêuticos. 
Essa partilha de conhecimentos e espírito de equipa que se 
constrói também é importante para que as temáticas que 
ouviram falar durante o curso se espalhem e para que os 
projetos se desenvolvam. Os prémios instituídos pela APFH 
fazem com que os farmacêuticos produzam conteúdos 
científicos, construam projetos, trabalhem em equipas 
multidisciplinares e sejam reconhecidos a nível nacional e 
além-fronteiras. Para além disso, a APFH tem promovido 
outro tipo de iniciativas, disponibilizando aos seus sócios, 
por exemplo, o acesso a livros técnico/científicos e 
aplicações, como o Sanford Guide, apostando na atualização 

de conhecimentos de forma 
apelativa e muito pertinente.

A oferta formativa é 
suficiente, ou é desejável 
aumentar o número 
de ações, por exemplo 
com mais reuniões 
monotemáticas?
Estamos a apostar em 
cursos formativos de 
um, dois ou três dias 
sobre uma determinada 
temática e a pensar em 
iniciar formações e cursos 
e-learnig. As reuniões 
monotemáticas implicam 
um maior investimento em 
espaços de maior dimensão 
e em que, muitas vezes 
por essa razão, se limita a 
participação dos envolvidos. 
Em salas mais pequenas, 
com um número limitado 
de participantes, existe 
uma maior envolvência e 
essa participação também 
enriquece a formação, pois 
geram-se momentos de 
partilhas de experiências 
entre farmacêuticos dos 
vários hospitais. Contudo, 

a Reunião de Oncologia 
continua a ser um momento 
que gera grande interesse. 
Não só porque as doenças 
oncológicas afetam, cada 
vez mais, um maior número 
de pessoas, mas também 
porque é uma área em 
constante desenvolvimento, 
com terapias inovadoras a 
saírem constantemente para 
o mercado e cada vez mais 
disruptivas. Consideramos 
continuar a desenvolver 
ações monotemáticas 
ibéricas, na sequência 
das redes que estamos a 
criar, seja sob o formato de 
reuniões ou cursos, para 
proporcionar a partilha 
de experiências entre 
farmacêuticos hospitalares 
portugueses e espanhóis. 
O nosso País é pequeno, 
os recursos humanos 
são escassos e o número 
de farmacêuticos que se 
pode ausentar dos seus 
serviços para formação é 
limitado, de forma que o 
número de formações que 
proporcionamos tem de ser 
equilibrado com todos esses 
fatores. Desejamos que, 
em breve, quando forem 
admitidos mais profissionais 
nos serviços, as 
administrações hospitalares 
possam libertar um maior 
número de farmacêuticos 
para comissões gratuitas 
de serviço, passando a 
fazer sentido realizar um 
maior número de ações 
formativas. Mas se em 
2020 realizámos 21 ações 
formativas e um Congresso 
com a duração de um 
mês, em 2021, já temos 
planificado quase duas 
dezenas de ações para o 
primeiro semestre, incluindo 
a Reunião de Oncologia.

Os prémios instituídos 
pela APFH fazem com 
que os farmacêuticos 
produzam conteúdos 
científicos, 
construam projetos, 
trabalhem em equipas 
multidisciplinares  
e sejam reconhecidos  
a nível nacional  
e além-fronteiras

ENTREVISTA
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Que projetos da APFH 
gostaria de evidenciar?
O XIV Congresso Nacional 
da APFH, a Reunião de 
Oncologia e as formações 
que vamos desenvolvendo 
ao longo do ano são os 
projetos da APFH que 
fazem cumprir os seus 
estatutos e que, portanto, 
merecem maior destaque. 
A APFH, representando 
todos os farmacêuticos 
hospitalares portugueses, 
realiza apresentações 
em sessões, simpósios 
e reuniões, quer a nível 
nacional, quer a nível 
internacional apresentando 
o papel do Farmacêutico 
hospitalar em várias 
áreas temáticas, em 
Portugal. Participámos em 
2020 na cimeira sobre 
medicamentos perigosos, 
apresentamos também o 

papel do farmacêutico nos ensaios clínicos e também na 
Oncologia. Esta última foi concretizada no primeiro curso 
internacional Oncofir de formação em Oncologia para 
farmacêuticos hospitalares, em Espanha. Desta iniciativa, 
surgiu a hipótese de trazer para Portugal uma futura edição 
deste curso, já este ano. Mas com a pandemia, esta edição 
será realizada em formato virtual. As parcerias que temos 
feito ao longo do tempo, a participação na organização de 
eventos, como é o caso do Simpósio da ESCP sobre Saúde 
Mental, que iria decorrer em outubro de 2020 em Lisboa, 
mas que foi adiado para este ano, são iniciativas e marcos 
que fazem com que a APFH evolua, aproximando-nos do 
que melhor se faz lá fora e tentando trazer para Portugal um 
pouco desses conhecimentos e iniciativas desenvolvidas.

Parcerias, balanço e perspetivas de futuro

No que toca a parcerias, que importância assumem as 
parcerias com a indústria farmacêutica?
A indústria farmacêutica, quer sejam os nossos parceiros 
de longa data, quer sejam aqueles parceiros mais recentes 
que começam a demonstrar cada vez mais interesse 
em nos apoiar são essenciais para a continuidade do 
desenvolvimento de ações formativas que tanto enriquecem 
os farmacêuticos hospitalares. A indústria farmacêutica e os 
profissionais que delas fazem parte estão constantemente a 
dar-nos força e motivação para construir grandes eventos. 
Têm espírito crítico e são genuinamente inspiradores.  
Os simpósios e sessões com que nos presenteiam,  
revelam-nos o que de mais recente se tem trabalhado/ 
/investigado em diferentes áreas, pela voz de profissionais 
competentes que cativam a plateia pela originalidade e 
pertinência das comunicações, no timing certo em que 
são apresentadas. A indústria farmacêutica ajuda-nos a 
construir o nosso caminho e ajuda-nos a manter atualizados 
os conhecimentos dos farmacêuticos.

Falando do seu mandato, que balanço faz até à data?
O balanço é muito positivo. Sinto o peso da responsabilidade 
de ser presidente de uma Associação com uma história e 
ideais tão marcadas e idóneas como é a APFH, mas é com 
ela que me identifico, por isso sinto-me realizada. Acredito, 
por conhecer a minha equipa, direção da APFH e restantes 
corpos sociais, que vamos conseguir atingir as metas que 
delineamos para este mandato. Os tempos são felizes, de 
vitórias e conquistas e vamos aproveitar este barco de boas 
energias para lançar novos projetos de formação e para 
fazer crescer ainda mais esta Associação que nos preenche 
e orgulha.

Como encara o futuro?
Encaro o futuro com muita esperança. Esperança nas 
novas gerações, nas novas tecnologias, nos novos 

métodos e medicamentos 
que se vão descobrindo. 
Trabalhamos para o 
doente e sabemos 
que as terapias que se 
aproximam também lhes 
irão oferecer os melhores 
resultados em saúde. 
Enquanto especialistas 
do medicamento, vamos 
cumprir com as nossas 
responsabilidades, 
procurando estar à altura 
das expectativas dos 
doentes, gerando valor em 
saúde, reduzindo custos e 
aumentando a segurança 
do doente, através da 
implementação de diversas 
metodologias, tais como, 
farmacocinética ou a (re)
conciliação terapêutica. 
Vários são os estudos 
que comprovam que a 
despesa pública reduz 
com a nossa intervenção. 
Por isso, merecemos 
e precisamos de 
investimento nas nossas 
farmácias hospitalares, 
precisamos de mais 
recursos humanos, de 
mais tecnologia que nos 
permita determinar o valor 
das nossas intervenções, 
de mais tempo e formação 
de qualidade. Estamos a 
caminhar no rumo certo, 
por isso, o futuro é risonho 
e a APFH vai continuar 
a estar estrategicamente 
atenta, estimulando 
o desenvolvimento e 
promoção da profissão, 
de forma que os 
farmacêuticos do futuro 
(e do presente) possam 
ter melhores condições 
de trabalho, possam estar 
mais motivados e possam 
atender e entender 
cada vez melhor as 
necessidades dos doentes.

A indústria farmacêutica, 
quer sejam os nossos 
parceiros de longa 
data, quer sejam 
aqueles parceiros mais 
recentes que começam 
a demonstrar cada vez 
mais interesse em nos 
apoiar são essenciais 
para a continuidade 
do desenvolvimento 
de ações formativas 
que tanto enriquecem 
os farmacêuticos 
hospitalares

CARLA MENDES CAMPOS



O que representou 
para a classe a 
criação da residência 
farmacêutica?
A criação da residência 
farmacêutica representa 
a base fulcral para a 
estruturação da Carreira 
Farmacêutica Hospitalar, 
muito desejada por 
todos os farmacêuticos 
hospitalares. A residência 
farmacêutica permitirá a 
aquisição de competências 
em todas as áreas da 
Farmácia Hospitalar, bem 
como um percurso de 
progressão profissional e de 

RESIDÊNCIA FARMACÊUTICA,  
UM “GRANDE PASSO  
NA FORMAÇÃO ESPECIALIZADA”

A residência farmacêutica pressupõe “capacitação para o exercício autónomo e 
tecnicamente diferenciado” dos farmacêuticos hospitalares que enveredam por uma 
especialidade ou subespecialidade de uma área clínica, segundo Ana Margarida Freitas. 
Em entrevista, a vice-presidente da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares 
(APFH) diz ter uma expectativa “extremamente positiva” para a residência farmacêutica, 
esse “grande passo na formação especializada”.

ENTREVISTA
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ANA MARGARIDA FREITAS

diferenciação técnico- 
-científica. 

Qual a mais-valia de as 
farmácias hospitalares 
terem farmacêuticos 
especialistas? 
A evolução da Farmácia 
Hospitalar é constante e 
tem sido imparável nos 
últimos anos. E grande 
parte dessa evolução é 
devida à especialização 
e competência que os 
farmacêuticos adquirem 
ao longo da sua carreira. 
Com um programa de 
residência farmacêutica,  
robusto e estruturado, 
para a atribuição do título 
de especialista, damos um 
grande passo na formação 
especializada, no sentido 
da capacitação para o 
exercício autónomo e 
tecnicamente diferenciado 
e que contribuirá para a 
subespecialização nas 
diversas áreas clínicas 
(Oncologia, Pediatria, etc.).
A contribuição de 
farmacêuticos especialistas 
no programa de residência 
farmacêutica irá constituir 
uma mais-valia para a 
Farmácia Hospitalar. Desta 
forma, iremos superar  os 
desafios que a profissão 
tem enfrentado ao longo 
desses anos e alcançar 
os objetivos traçados, 
permitindo um crescimento 
técnico científico de 
todos  os farmacêuticos 
hospitalares.

Na prática, como vai 
funcionar, após a 
publicação do diploma?
Em aviso publicado em 
Diário da República, 
serão divulgadas as tão 
aguardadas vagas para 

ingresso no programa de residência farmacêutica, bem 
como outros aspetos e requisitos gerais relativos ao 
concurso.
O farmacêutico que pretenda ingressar na residência terá 
de se candidatar e realizar uma prova de ingresso na 
residência. Os candidatos serão ordenados de acordo com 
a classificação obtida na prova para depois manifestarem a 
sua ordem de preferência para a escolha de especialidade e 
estabelecimento de saúde.
O residente terá de estar apto em todas as áreas formativas 
para realização a avaliação final do programa de residência 
farmacêutica, que consiste numa prova pública de discussão 
curricular e do relatório global. O grau de especialista será 
depois atribuído pelo membro do Governo responsável pela 
área da saúde e reconhecido pela Ordem dos Farmacêuticos 
(OF) como equivalente ao título de especialista.

Como será feita a regulamentação do 
funcionamento da residência farmacêutica?
No ano em que a APFH celebrou o seu 30.º aniversário, 
a maior prenda recebida foi a publicação tão aguardada 
em Diário da República do Decreto-Lei n. º6/2020, de 24 
de fevereiro de 2020, que veio definir o regime jurídico 
para a atribuição do título de especialista nas carreiras 
farmacêutica e especial farmacêutica, estabelecendo os 
objetivos da residência farmacêutica. Este diploma atribuiu à 
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. a gestão e 
coordenação da residência farmacêutica e definiu a criação 
do órgão da residência, a Comissão Nacional da Residência 
Farmacêutica (CNFR), que passou a ter atribuído o estudo 
e consulta nos domínios da conceção, organização e 
planeamento do programa de residência farmacêutica, bem 
como de orientação, coordenação técnica e avaliação do seu 
desenvolvimento e funcionamento.
A  composição da CNRF foi nomeada a 26 de agosto de 
2020, através do Despacho n.º 8234/2020, de 25 de 
agosto, publicado em Diário da República, sendo presidida 
pelo Prof. Doutor Hélder Dias Mota Filipe e tendo o mandato 
a duração de três anos. Na área de Especialização em 
Farmácia Hospitalar, a Ordem dos Farmacêuticos designou 
a atual senhora presidente do Colégio de Especialidade 
de Farmácia Hospitalar, a Dr.ª Paula Campos. Na área 
profissional de Farmácia Hospitalar, o conselho diretivo da 
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. designou 
a Dr.ª Maria Helena Farinha Martins, o Dr. Armando Alcobia 
Silva Martins e a Dr.ª Maria Luísa Pereira.
O Decreto-Lei n.º6/2020, de 24 de fevereiro, veio 
também estabelecer a estrutura e objetivos do programa 
de residência farmacêutica indicando que o mesmo será 
aprovado por portaria do membro do Governo responsável 
pela área da saúde, mediante proposta da OF e sob parecer 
da CNRF.  A OF enviou à Administração Central do Sistema 
de Saúde (ACSS) a proposta de programas de formação 

da residência farmacêutica, 
assim como a proposta 
de definição dos critérios 
para o reconhecimento 
da idoneidade e 
capacidade formativa dos 
estabelecimentos e serviços 
de saúde de acolhimento a 
farmacêuticos residentes. A 
ACSS está encarregue da 
gestão e coordenação geral 
da residência farmacêutica 
e analisará a proposta da 
OF, que prevê uma duração 
mínima de quatro anos 
para os programas de 
residência farmacêutica 
referente a cada uma das 
áreas e define também 
os respetivos conteúdos 
programáticos.
Num contexto geral, o 
programa pode dividir-se 
essencialmente na aquisição 
de competências em 
quatro vertentes principais: 
competências relacionadas 
com o doente, competências 
relacionadas com o 
medicamento e produtos 

Com um programa de 
residência farmacêutica,  
robusto e estruturado, 
para a atribuição do 
título de especialista, 
damos um grande 
passo na formação 
especializada
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de saúde, competências 
de gestão e competências 
profissionais.
É neste momento fulcral 
que sejam desbloqueadas 
rapidamente todas estas 
situações, dando-se o 
devido seguimento ao 
processo de implementação 
da residência farmacêutica 
e ocorrendo a abertura de 
vagas contribuirão para 
suprir as gritantes faltas de 
pessoal qualificado que a 
este nível são sentidas no 
nosso sistema de saúde.

De que forma será 
feita a seleção das 
instituições com 
aptidão e idoneidade 
formativa?
O reconhecimento de 
idoneidade formativa dos 
estabelecimentos e serviços 
de saúde é feito por 
despacho do membro do 
Governo responsável pela 
área da saúde, mediante 
parecer da OF e ouvida 
a Comissão Nacional da 
Residência Farmacêutica. 

O Decreto-Lei publicado 
em 2020 define que os 
estabelecimentos e serviços 
de saúde devem submeter 
as suas propostas à CNRF 
até ao dia 1 de março de 
cada ano e colaborar na 
proposta da concessão de 
idoneidade formativa.  A 
OF remete à CNRF, até ao 
dia 15 de junho de cada 
ano, o parecer relativo aos 
pedidos de reconhecimento 
de idoneidade e capacidade 
formativa.
A OF iniciou um trabalho 
de avaliação da idoneidade 
e capacidade formativa 
das farmácias hospitalares 
portuguesas. Os  serviços 
farmacêuticos e os 
conselhos da administração 
de todos os hospitais 
portugueses, públicos, 
privados e do setor social 
receberam um inquérito 
para avaliar a respetiva 
capacidade para formar 
farmacêuticos residentes. 
A capacidade formativa é 
definida como o número 
máximo de residentes 

que cada estabelecimento ou serviço pode acolher em 
simultâneo e considera-se idóneo para a realização de 
determinada valência de formação o estabelecimento que 
possa garantir o cumprimento dos objetivos expressos 
para o correspondente programa de formação. Os 
estabelecimentos ou serviços de saúde podem agregar-se  
por critérios de complementaridade e o residente pode 
frequentar estágios, partes de estágios ou atividades 
formativas em estabelecimentos ou serviços diferentes 
daqueles onde foram colocados para que seja possível 
garantir o cumprimento integral do programa.
 
Como fica a situação dos colegas que já estão a 
desempenhar funções específicas, no sentido de 
serem integrados na carreira?
A integração nas carreiras farmacêuticas pressupõe a posse 
do título definitivo de farmacêutico, concedido pela OF, bem 
como o título de especialista na correspondente área de 
exercício profissional.
Os colegas já em função, mas que ainda não são 
especialistas, podem requerer o grau de especialista por 
equiparação à residência farmacêutica. Estes colegas 
terão de estar atentos à nomeação do júri na 2.ª série 
do Diário da República, pois no prazo de 30 dias a partir 
dessa data, terão de se candidatar ao procedimento de 
equiparação à residência, apresentando um requerimento. 
Os candidatos serão avaliados a nível curricular em prova 
pública. A equiparação poderá ser total, caso os colegas 
estejam em função por um período superior ao do programa 
de residência ou parcial, caso o período em funções seja 
inferior. Neste último caso, a prova pública só será realizada 
após a frequência dos blocos formativos correspondentes 
ao programa durante um período de tempo que, somado ao 
tempo de exercício, não seja inferior ao do programa.
 
No geral, quais as expectativas em relação à 
residência farmacêutica?
A expectativa para a residência farmacêutica é 
extremamente positiva. A proposta de especialização 
teórica e prática coloca o farmacêutico em vantagem face à 
situação atual. A residência irá proporcionar a aplicação de 
conhecimentos teóricos em situações reais, a oportunidade 
de trabalhar nas diferentes áreas clínicas, interagir com 
equipas multidisciplinares, trabalho de equipa, desenvolver 
estratégias de liderança e  melhorar a confiança profissional 
diante os desafios da profissão. 
O programa de residência farmacêutica vai permitir 
que o farmacêutico residente adquira competências 
teórico-práticas nas várias valências do programa, sendo 
acompanhado de forma contínua e recebendo formação 
de qualidade. Este programa constituirá a base para 
o desenvolvimento de competências do farmacêutico 
hospitalar.

ENTREVISTA
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Longa vida à APFH, a bem  
da Farmácia Hospitalar,  
dos farmacêuticos e dos doentes 

É uma honra participar nas comemorações dos 30 
anos da Associação Portuguesa de Farmacêuticos 
Hospitalares (APFH)!
É de toda a justiça documentar o trabalho bem 

orientado e bem desenvolvido que tem sido feito com os far-
macêuticos hospitalares e em seu benefício.
Ao longo de toda a minha vida profissional, a APFH foi uma 
referência. Sempre me senti bem representada, com a força 
e liderança que se espera da Associação que nos representa, 
mas que, neste caso, consegue muitas vezes ultrapassar as 
nossas expectativas.
Esta capacidade de liderança, muito marcada pela presidente 
Odete Isabel, tem sido bem mantida pelas várias direções, as 
mais recentes Catarina da Luz Oliveira e Carla Mendes Campos 
e respetivas equipas, que têm conseguido dar resposta aos no-
vos desafios que se põem aos profissionais que representam.
Hoje, olhando estes 30 anos de trabalho, agradeço a todos 
os colegas das direções que se sucederam a valorização que 
criaram e a imagem que têm transmitido da profissão.
É fundamental lembrar o papel da APFH na formação con-
tínua dos farmacêuticos hospitalares. Os congressos de 
grande impacto para discussão de políticas da profissão, os 
cursos adequados ao desempenho de novas funções, as re-
uniões que trazem maior proximidade entre os colegas, tão 
importante sempre, mas fundamental para os colegas que se 
sentem mais isolados em hospitais periféricos.
A APFH criou uma cultura de trabalho profissional bem su-
portado cientificamente, que se reflete nos profissionais que 
temos e de que nos orgulhamos. 
A participação dos farmacêuticos hospitalares no sistema de 
saúde português, com especial enfoque no Serviço Nacional 
de Saúde, teve um grande suporte e ganho de competên-
cias pela visão que a APFH sempre demonstrou e conseguiu 
transmitir e desenvolver.
É com muito orgulho que participo no Conselho Consultivo 
da APFH.
Sempre me senti muito identificada com a visão de futuro 
para a profissão e os valores que a APFH defende, e espero 
que estejam sempre alinhados com a evolução da sociedade, 
da ciência, da saúde e da realização profissional dos farma-
cêuticos hospitalares.
Parabéns e longa vida à APFH, a bem da Farmácia Hospita-
lar, dos farmacêuticos e dos doentes.

PAULA DIAS DE ALMEIDA
Conselho Consultivo da APFH

A participação dos 
farmacêuticos 
hospitalares no sistema 
de saúde português, 
com especial enfoque 
no Serviço Nacional de 
Saúde, teve um grande 
suporte e ganho de 
competências pela 
visão que a APFH sempre 
demonstrou e conseguiu 
transmitir e desenvolver
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biossimilares?
Segundo as orientações da Comissão Nacional de 
Farmácia e Terapêutica “medicamento biológico” é 
aquele que tem uma origem biotecnológica e surge a 
partir de proteínas derivadas de ADN e processos de 
hibridização, os quias requerem organismos vivos como 
parte fundamental do processo de produção, pelo que se 
denominam medicamentos biotecnológicos. Na base de 
produção destes medicamentos entram condicionantes 
biológicas em oposição aos processos exclusivamente 
químicos.
Já o medicamento biossimilar é produzido por um 
novo fabricante que demonstra a sua semelhança 
farmacocinética e farmacodinâmica com um medicamento 
biológico conhecido e já aprovado, a que se chama 
“medicamento biológico de referência”. Os biossimilares 
destinam-se a ser utilizados para o tratamento da mesma 
doença, na mesma dose e via de administração.

Como classifica a evolução da terapêutica na área dos 
medicamentos biossimilares?
Desde a introdução, a nível europeu, do primeiro 
biossimilar em 2004 e até julho de 2019, foram 
submetidos 91 pedidos de autorização de introdução no 
mercado (AIM) à Agência Europeia de Medicamentos 
(EMA). Desses, 61 biossimilares receberam parecer 
favorável por parte do Comité dos Medicamentos de 
Uso Humano (CHMP) e posteriormente autorizados pela 

BIOSSIMILARES  
VIERAM PARA FICAR

Desde a introdução do primeiro biossimilar na 
Europa, em 2004, já foram submetidos 91 pedidos 
de autorização de introdução no mercado (AIM) 
à Agência Europeia de Medicamentos (EMA). Até 
setembro de 2019, há registo de 54 AIM referentes 
a 15 diferentes medicamentos biológicos de 
referência. Paulo Tavares de Almeida pertence 
à direção da APFH e aborda a temática.

Considera a 
regulamentação destes 
medicamentos na Europa 
e Portugal completa?
Sim. A aprovação de 
medicamentos na UE 
introduziu em 2004 
uma via específica para 
aprovação de biossimilares. 
A UE foi pioneira na 
regulamentação dos 
biossimilares e quase 
todos os biossimilares 
são aprovados de forma 
centralizada. Sempre que 
uma empresa apresenta 
um pedido de AIM junto 
da EMA, os dados são 
avaliados pelos comités 
desta instituição. A 
análise efetuada pela 
EMA dá origem a um 
parecer científico que 
seguidamente é enviada 
à Comissão Europeia, 
que em última instância 
concede uma autorização 

Comissão Europeia. Onze 
AIM estão atualmente 
em processo de revisão 
e 19 foram excluídos 
durante o processo de 
revisão ou receberam 
um parecer negativo do 
CHMP. Sete biossimilares 
foram retirados após 
aprovação devido a razões 
comerciais, nenhum devido 
a problemas de segurança. 
Até setembro de 2019, 
há registo de 54 AIM na 
Europa referentes a 15 
diferentes medicamentos 
biológicos de referência.

Há diferença na 
qualidade e na eficácia 
entre os medicamentos 
biossimilares e os 
seus medicamentos de 
referência?
Os medicamentos 
biossimilares são 
aprovados em 
conformidade com as 
mesmas normas de 
qualidade, segurança 
e eficácia aplicáveis a 
todos os medicamentos 
biológicos aprovados na 
União Europeia (UE). O 
seu fabrico obedece a 
requisitos de qualidade 
rigorosos e utiliza os 
métodos mais avançados, 
estando as instalações 
de produção sujeitas 
a inspeções idênticas 
às de todos os outros 
medicamentos. Devido ao 
facto dos biossimilares 
serem produzidos 
em organismos vivos, 
poderão existir algumas 
diferenças menores em 
relação ao medicamento 
de referência. Porém, 
estas diferenças não são 
significativas do ponto de 
vista clínico.

ENTREVISTA
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PAULO TAVARES DE ALMEIDA

de introdução no mercado 
ao nível da UE.

Como é feita a 
monitorização 
da segurança do 
medicamento biossimilar 
após autorização?
A monitorização da 
segurança dos biossimilares 
obedece aos mesmos 
requisitos aplicáveis a todos 
os medicamentos biológicos. 
Não existe nenhum requisito 
específico aplicável só 
aos biossimilares. Os 
estudos pós-autorização 
existentes permitem não só 
a monitorização dos riscos 
conhecidos, mas também 
a deteção de reações 
adversas medicamentosas 
que surgem apenas quando 
um grande número de 
doentes recebeu tratamento 
durante um longo período 
de tempo. Se necessário os 

reguladores poderão impor ao titular da AIM a obrigação de 
realizar um estudo de segurança pós-autorização (PASS), 
o que vincula ainda o titular a registar o estudo no EU PAS 
Register (Registo eletrónico da União Europeia de estudos 
pós-autorização).

Os requisitos de farmacovigilância são diferentes para 
estes medicamentos?
Tal como acontece com todos os medicamentos, as 
empresas que comercializam biossimilares devem 
recolher todas as notificações de reações adversas 
medicamentosas suspeitas e apresentar relatórios 
periódicos de segurança (RPS) aos reguladores. Todos os 
novos medicamentos são cuidadosamente monitorizados 
após a sua introdução no mercado. Os medicamentos 
biológicos aprovados após 1 de janeiro de 2011 estão 
sujeitos à chamada “monitorização adicional”, identificados 
pelo símbolo do triângulo preto invertido no resumo das 
características do medicamento (RCM).

Como acontece com os medicamentos biológicos, 
os biossimilares também são sensíveis a mudanças 
durante o processo de fabrico, transporte e 
armazenamento. As mudanças podem ter impacto 
na qualidade, eficácia e segurança do medicamento 
biossimilar?
Todos os métodos de produção dos medicamentos 
biológicos são normalmente alterados várias vezes durante 
os seus ciclos de vida no mercado. Depois de várias 
modificações ao processo de fabrico original, os produtos 
biológicos não são exatamente idênticos à versão inicial. 
Ao apresentar uma modificação no processo de produção 
de um agente biológico, o fabricante deve realizar testes de 
comparabilidade entre lotes, para garantir que a qualidade, 
eficácia e segurança não sejam afectadas comparativamente 
ao medicamento aprovado.

Os farmacêuticos podem ter um papel importante junto 
dos médicos que têm algumas dúvidas em relação aos 
medicamentos biossimilares?
Os serviços farmacêuticos, como serviço de apoio, deverão 
trabalhar numa estrutura cooperativa em rede, articulando-
se com os prescritores e com toda a equipa de saúde 
de forma estreita, por forma a maximizar os resultados 
em saúde e obtenção da satisfação dos doentes. Na 
minha opinião, uma forma de aumentar a utilização dos 
medicamentos biossimilares seria os serviços farmacêuticos 
criarem condições para proativamente fazerem 
determinação das concentrações séricas dos fármacos, bem 
como das concentrações de anticorpos antifármaco e, desta 
forma, contribuir para uma otimização efetiva da terapêutica, 
e, na posse destes dados, poderem influenciar diretamente 
os médicos.

Os serviços 
farmacêuticos, como 
serviço de apoio, 
deverão trabalhar numa 
estrutura cooperativa 
em rede, articulando-se 
com os prescritores e 
com toda a equipa de 
saúde de forma estreita, 
por forma a maximizar 
os resultados em saúde 
e obtenção da satisfação 
dos doentes
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Farmácia Clínica na Europa

A Farmácia Clínica tem vindo a ser definida por 
diversos investigadores, entidades e associa-
ções internacionais como sendo uma área da 
farmácia que se centra na ciência e prática em 

torno do uso racional do medicamento, sendo para tal neces-
sária a aquisição de conhecimentos, competências e atitudes 
específicas para que o farmacêutico possa contribuir para os 
cuidados prestados ao doente1,2. Outros definiram-na como 
uma ciência que aprofunda as características farmacocinéti-
cas e farmacodinâmicas dos medicamentos e os seus efeitos 
no organismo humano3. É importante perceber-se que o ter-
mo Farmácia Clínica não é sinónimo de Farmácia Hospitalar, 
sendo esta última muitíssimo mais abrangente e incluindo 
outras áreas de atividade, nomeadamente a aquisição e dis-
tribuição de medicamentos, a governação e a educação4. Adi-
cionalmente, a prática da Farmácia Clínica não pode ser con-
siderada exclusiva do farmacêutico hospitalar, abrangendo 
igualmente o farmacêutico comunitário2. Desde há muito que 
se fala no futuro da Farmácia Clínica, tendo-se inclusivamen-
te desenvolvido cenários para descrever diferentes níveis de 
desenvolvimento desta área; estes cenários poderão ser apli-
cados no contexto português, ou em qualquer outro, de acor-
do com o enfoque se manter na logística, no cumprimento de 
protocolos de boa prática ou no melhor cuidado prestado ao 
doente5. Efetivamente, na área assistencial, a Farmácia Clí-
nica tem um papel fulcral na otimização da terapêutica, para 
a qual o farmacêutico adota um raciocínio crítico através do 
qual avalia sempre se a medicação é necessária (N), efetiva 
(E) e segura (S), processo este comummente designado pelo 
acrónimo NES. O processo de aquisição de competências 
de Farmácia Clínica envolve duas principais componentes: 
a formação educativa (pré e pós-graduada) e prática diária 
em contexto multidisciplinar durante um período considerá-
vel e de forma sustentada1, como aliás atualmente preconiza-
do pela residência farmacêutica. A residência farmacêutica 
define-se como a “formação teórica e prática no sentido de 
capacitar os profissionais de saúde, detentores do título de 
farmacêutico concedido pela Ordem dos Farmacêuticos, para 
o exercício autónomo e tecnicamente diferenciado, na cor-
respondente área de exercício profissional” (Decreto-Lei n.º 
108/2017, Decreto-Lei n.º109/2017). Será assim importante 
que as áreas a abranger sejam definidas, bem como sejam 
definidas para cada uma delas a duração e modalidades da 
formação, as entidades consideradas idóneas, sendo certa-
mente a Farmácia Clínica uma das que virá a ser privilegia-

da pela demonstração inequívoca do seu valor acrescentado 
quer em termos de resultados clínicos para o doente, quer 
em termos de poupança gerada para o SNS5. A evidência 
sobre a mais-valia do farmacêutico clínico tem vindo a cres-
cer de forma sustentada, sendo hoje reconhecido que a sua 
inclusão na equipa multidisciplinar tem impacto na segurança 
do doente e é custo-efetiva quando prestada de forma regu-
lar ao longo do internamento6. Em 2018, a Sociedade Euro-
peia de Farmácia Clínica (European Society of Clinical Pharma-
cy – adiante designada por ESCP), ciente da importância da 
educação no traçar de uma carreira profissional, desenvolveu 
um estudo procurando mapear a educação e a prática em 
Farmácia Clínica na Europa, concluindo que 95% dos 40 paí-
ses participantes incluem a farmácia clínica no seu currículo 
pré-graduado, ao passo que apenas 65% oferecem formação 
pós-graduada específica nesta área. Foi ainda referido que 
nalguns países é apenas possível desenvolver determinadas 
atividades consideradas diferenciadas caso o farmacêutico 

FILIPA ALVES DA COSTA
Presidente do Comité de Educação, 

Sociedade Europeia de Farmácia Clínica 
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governação e a educação
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seja especialista em Farmácia Clínica; algumas das ativida-
des referidas incluíram a revisão da medicação, a integração 
em equipas multidisciplinares, o acesso aos dados clínicos do 
doente e a monitorização de ensaios clínicos7. Neste cam-
po e pensando na realidade nacional, o papel da APFH tem 
sido importantíssimo para assegurar a formação contínua em 
Farmácia Clínica, contemplando áreas essenciais e transver-
sais, como a monitorização farmacocinética na prática clíni-
ca, até áreas bastante específicas, mas igualmente essenciais 
na prestação de cuidados diferenciados, como é o caso das 
atualizações em Cardiologia e Neurologia.
A ESCP é uma sociedade sedeada na Holanda que foi fun-
dada em 1979 por farmacêuticos clínicos, investigadores e 
docentes de vários países da Europa. A sua visão é ser um 
líder no avanço da qualidade e da inovação na educação, prá-
tica e investigação em Farmácia Clínica. A missão a que esta 
sociedade se propõe é a de promover, apoiar, implementar e 
contribuir para o avanço da Farmácia Clínica de forma a oti-
mizar os resultados em saúde do doente e da sociedade. No 
que concerne à educação, a forma como o ESCP se propõe 
a contribuir é através da realização de simpósios, workshops 
e cursos específicos dedicados a abordagens inovadoras da 
educação em Farmácia Clínica, seu desenvolvimento e pres-
tação; e através do apoio prestado aos membros na identifi-
cação, organização e prestação de programas educativos de 
qualidade em Farmácia Clínica. O primeiro simpósio promo-
vido pelo ESCP realizado em Portugal foi em 1986, época em 
que o Prof. Doutor Aranda da Silva prestigiava o nosso País 
assumindo a presidência da sociedade. Já nesta época o pro-
grama era inovador, relevante e arrojado, abordando tópicos 
relacionados com o ensino da Farmácia Clínica, o envolvimen-
to do farmacêutico nos ensaios clínicos, a farmacocinética 
clínica, a nutrição clínica e a informação sobre medicamen-
tos. Desde então, por diversas vezes que o ESCP escolheu o 
nosso País para a realização das suas conferências, através 
de um envolvimento mais marcado de professores e farma-
cêuticos clínicos que em muito contribuíram para o desenvol-
vimento da sociedade e da Farmácia Clínica em Portugal, no-
meadamente os Prof. Doutores Margarida Caramona, Fátima 
Falcão e Fernando Fernandez-Llimós. É de referir que em 
todos os anos, seja onde for a localização deste simpósio, a 

visibilidade dos farmacêuticos clínicos portugueses é sempre 
grande, frequentemente através da apresentação de traba-
lhos realizados no seu contexto laboral, sendo aqui impossível 
de nomear todos aqueles que são presenças assíduas e que 
em muito honram Portugal. Em 2021, pela celebração do 49.º 
Simpósio, Portugal será novamente palco para receber esta 
sociedade, ainda que num formato online devido à pandemia 
que temos vindo a sofrer globalmente. O tema selecionado foi 
a saúde mental, um tema prioritário, quer a nível internacional 
(Plano OMS 2013-2020), quer nacional (Plano Nacional de 
Saúde 2020). O simpósio encontra-se organizado de acordo 
com quatro áreas temáticas, demência, depressão, ansiedade 
e psicose. Este simpósio procurará também deixar bem claro 
que a Farmácia Clínica é uma ciência e área da prática que 
deve envolver trabalho colaborativo em contexto multidiscipli-
nar, inclusivamente com os recipientes dos cuidados, ou seja, 
as pessoas que vivem com doença. Pretende-se deixar igual-
mente claro que a otimização da terapêutica, particularmente 
a garantia da segurança dos medicamentos, só poderá ser 
alcançada envolvendo continuidade dos cuidados. Por todas 
estas razões, a comissão organizadora local envolve repre-
sentantes da APFH, ANF e OF, e ainda da sociedade civil 
e da academia. Certos de assim continuar a contribuir para 
cada vez mais e melhores farmacêuticos clínicos ao serviço 
da sociedade!

O papel da APFH tem sido 
importantíssimo para 
assegurar a formação 
contínua em Farmácia 
Clínica, contemplando 
áreas essenciais  
e transversais
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APFH, uma associação pautada  
pelo dinamismo e representatividade 

Parabéns à Associação Portuguesa de Farma-
cêuticos Hospitalares (APFH) pelos 30 anos! A 
jornada começou quando um conjunto de far-
macêuticos hospitalares criou uma associação, 

sempre pautada pelo dinamismo e vontade de represen-
tar e congregar uma classe profissional que necessitava 
de uma voz e de uma liderança
É muito importante que a Associação continue o seu per-
curso por mais 30 anos e que vá ao encontro das neces-
sidades das novas gerações, o que me parece que está a 
conseguir com sucesso. A formação profissional é um pi-
lar que deve ser preservado, integrando as melhores prá-
ticas internacionais e permitindo aos seus sócios opor-
tunidades de formação e partilha de conhecimentos com 
os colegas. Em situações limite como a pandemia que 
atualmente vivemos exigem um grande compromisso e 
capacidade de organização entre todos os farmacêuticos 
hospitalares e a APFH terá que ter sempre um contributo 
muito forte e valioso para os farmacêuticos hospitalares.
A Associação representa o que cada um de nós lhe ofe-
rece. Sempre foi o resultado do trabalho de alguns em 
prol de todos os outros e nesse sentido, independente-
mente da idade e motivação profissional, a APFH tem 
cumprido a sua missão.
Tal como acontece com outras associações, a APFH tem 
que ser adaptativa. A tecnologia digital atual permite au-
mentar a velocidade da informação, possibilitando a mais 
gente conhecer mais, contudo tem sempre que se man-
ter um equilíbrio entre uma edição de uma revista em 
papel com alguns artigos e informação variada (emitida 
nos primórdios da APFH) e que era lida religiosamente 
por todos os sócios e onde partilhávamos as fotos dos 
eventos e o contínuo de redes sociais e informação ins-
tantânea que, muitas vezes não consegue colher a mes-
ma atenção.
Aproveito para dar os parabéns a todos os farmacêuticos 
hospitalares que foram chamados a dar o seu melhor. 

ARMANDO ALCOBIA
Conselho Consultivo da APFH

Registe-se a sua capacidade de organização, resiliência 
e capacidade de encontrar soluções para os inúmeros 
problemas do seu dia a dia.
Temos muitas forças de bloqueio, mas isso sempre tive-
mos, mas também temos a capacidade para provar o quão 
necessários somos para o sistema nacional de saúde. 
A todos os colegas sócios e não sócios da APFH, deixo 
o repto de se articularem e ajudarem mutuamente, em 
especial nesta altura crítica, mantendo o ADN do bom de-
sempenho e integridade, legado deixado pelas gerações 
mais antigas e que, acredito, as mais recentes saberão 
consolidar.
Agradeço à APFH tudo o que me transmitiu nestes 30 
anos de atividade!
Bem haja a todos!

Temos muitas forças 
de bloqueio, mas isso 
sempre tivemos, mas 
também temos a 
capacidade para provar o 
quão necessários somos 
para o Sistema Nacional 
de Saúde
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A nossa profissão

Recordo os tempos de faculdade e de associativismo 
académico, quando estávamos juntos todos os dias. 
Sinto que essa partilha e cooperação, entre farma-
cêuticos com diversas vocações, não é um facto 

nostálgico do passado – é o nosso destino.
Nunca deixei de ter notícias dos amigos e colegas de curso 
que seguiram a carreira hospitalar. Vivi de perto alguns com-
bates pela Saúde Pública por que passaram. Recentemente, 
vibrei com a justíssima aprovação da sua carreira. Depois, 
irritei-me várias vezes com as notícias sobre os problemas 
na respetiva implementação.
Os farmacêuticos são uma profissão antiga que respondeu 
ao advento do modelo científico de diversas maneiras. Eu 
comecei a minha vida profissional na indústria farmacêuti-
ca. Foi uma experiência breve, mas muitos de nós, por esse 
mundo fora, continuamos a ter um papel decisivo no avanço 
do conhecimento e na inovação terapêutica.
Depois, colaborei com a Comissão Nacional de Luta Contra 
a SIDA. Posso dizer que foi aí, ainda antes de me fixar na 
farmácia comunitária, que conheci a fibra e a força dos far-
macêuticos portugueses.
Nessa época, os farmacêuticos formaram um corpo unido na 
defesa dos cidadãos em risco. Nos hospitais, lutaram ao lado 
dos primeiros doentes pela sobrevivência. Nos laboratórios, 
despistaram sistematicamente o novo vírus. Nas farmácias, 
abriram a porta aos jovens toxicodependentes para trocar 
seringas. 
A minha querida Professora Odette Ferreira liderou esse 
combate heróico contra a doença que fez estremecer de 
medo as últimas décadas do século XX. A verdade é que 
contou com a competência científica, a coragem e o sentido 
de serviço de uma profissão unida.
Se conseguimos deter a SIDA, temos ainda lições a aprender 
com essa epopeia. Vamos precisar delas, já estamos a pre-
cisar delas.
A globalização acelerou o conhecimento, mas também a ve-
locidade de propagação de novas ameaças à Saúde Pública, 
como a que estamos a viver com o novo coronavírus.
A revolução tecnológica deu aos cidadãos maior capacidade 
para reivindicarem e tomarem decisões quanto à sua saúde. 
No entanto, todos os dias nos cruzamos com portugueses 
que ficaram para trás, infoexcluídos, desorientados e perdi-
dos nos corredores do sistema, com a iliteracia em saúde a 
agravar as suas doenças.

PAULO CLETO DUARTE
Presidente da Associação Nacional  

das Farmácias (ANF)

O envelhecimento pressiona como nunca os sistemas públi-
cos de Saúde e de Segurança Social. O descontrolo financei-
ro noutras áreas da governação contaminou o SNS com sé-
rios problemas de sustentabilidade, que ameaçam o normal 
funcionamento de muitos serviços.
Os farmacêuticos hospitalares sofrem na pele com a falta de 
investimento e de manutenção em equipamentos e instala-
ções, com o congelamento cego na admissão de recursos 
humanos. Os farmacêuticos comunitários vivem uma crise 
sem precedentes, em resultado de 12 anos consecutivos de 
cortes cegos no sector do medicamento.
O acesso à Saúde é a cada dia que passa mais difícil para 
a maioria dos cidadãos. Esta dura realidade, de que somos 
testemunhas todos os dias, interpela-nos. 
Precisamos de reagir. 
Já temos uma grande liderança na nossa bastonária Ana 
Paula Martins. 
É evidente que precisamos de a suportar na construção de 
um programa para a profissão, um programa de serviço aos 
portugueses.
O doente tem de ser o critério de todas as decisões. O que é 
melhor para ele, em cada momento? 
Como uma profissão unida, com elevados padrões de conhe-
cimento científico, práticas éticas e sentido de serviço, en-
contraremos as respostas evidentes, não só nos congressos 
como no dia-a-dia. 
Juntos, somos capazes de melhorar o acesso ao medica-
mento e de fazer uma revolução na adesão à terapêutica. 
Colaborando, podemos construir a melhor informação sobre 
os reais efeitos dos medicamentos, antes de serem lançados 
para o mercado e ao longo do respetivo ciclo de vida. 
Unidos, garantiremos a igualdade dos cidadãos no acesso à 
Saúde e justiça na distribuição dos recursos disponíveis.
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Comemoremos  
os 30 anos da APFH 

Como fundador da Associação Portuguesa de Farma-
cêuticos Hospitalares (APFH), é com muito orgulho que 
passados estes anos constatámos que centenas de far-
macêuticos hospitalares construíram uma Associação 

com forte implantação nos colegas das diversas gerações, com 
grande iniciativa e com prestígio junto das outras entidades do 
setor da Saúde. É a melhor prova que os esforços e dificulda-
des iniciais dos seus fundadores, entre os quais saliento o Prof. 
Doutor Aluísio Leal, Dr.ª Maria Manuela Clara e Dr.ª Odete Isabel, 
valeram a pena. Estávamos no caminho certo.
A Farmácia Hospitalar (FH) em Portugal teve uma grande 
evolução nos últimos anos em termos de quantidade, qualida-
de e diversidade dos recursos humanos disponíveis. A qua-
lificação dos farmacêuticos (mestrado integrado) melhorou 
significativamente em áreas fundamentais para a FH, assim 
como a dos técnicos que trabalham nas farmácias hospita-
lares.

JOSÉ ARANDA DA SILVA
Sócio fundador n.º 6 da APFH

Os farmacêuticos hospitalares têm tido nos últimos anos um 
papel decisivo na racionalização da terapêutica a nível hos-
pitalar, dando não só resposta às crescentes exigências da 
complexa evolução da estrutura hospitalar, como também à 
pressão da introdução das novas tecnologias. Temos assis-
tido a uma constante evolução técnica e científica do farma-
cêutico com o aparecimento de novas áreas de intervenção, 
dando resposta às necessidades colocadas pelo hospital e 
pelos doentes. 
A crescente qualificação profissional, com a especialização 
obtida através da Ordem dos Farmacêuticos e o empenha-
mento em constante formação continua, nomeadamente a 
suportada pela APFH, tem garantido a adequada qualidade 
no exercício profissional. Estamos, no entanto, a atravessar 
um momento de mudança no sistema de saúde, que exige 
profunda reflexão e uma clara estratégia de resposta a essas 
mudanças. 
As questões da eficácia, segurança e efetividade estão na 
ordem do dia e a FH tem de estar preparada para esses de-
safios. É através da qualificação científica na área da farma-
coterapia e suas especialidades, bem como na capacidade 
de intervir no processo de decisão terapêutica, que o farma-
cêutico hospitalar terá de se afirmar como profissional indis-
pensável na garantia da segurança na utilização dos medica-
mentos na prestação de cuidados diferenciados aos doentes. 
A utilização dos medicamentos no hospital num quadro de 
situações agudas e graves traz problemas acrescidos à utili-
zação racional dos medicamentos. 
Os riscos associados à iatrogenia e aos efeitos adversos são 
de grande importância para a garantia da qualidade dos cui-
dados prestados; por outro lado, são um fator determinante 
para se evitarem os elevados custos associados à incorreta 
utilização dos medicamentos, amplamente descritos na lite-
ratura científica (EUA; Austrália, Canadá, etc.). O elevado nú-
mero de mortes devido a erros de medicação a elevada inci-
dência de efeitos adversos nos doentes internados justificam 
uma intervenção mais ativa. Os farmacêuticos hospitalares 
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deviam estar mais envolvidos na monitorização destas situa-
ções e ter uma intervenção programada nas suas atividades 
diárias. 
Esta situação agravou-se nos últimos anos com a introdução 
de numerosos medicamentos de origem biológica, de medi-
camentos em áreas terapêuticas de elevado risco como é o 
caso da maioria dos medicamentos oncológicos e associa-
dos a intervenções personalizadas. Esta situação exige uma 
atuação constante e grandes conhecimentos em áreas como 
a farmacoterapia e farmacocinética. Felizmente que os sis-
temas de informação instalados na esmagadora maioria dos 
hospitais permitem atualmente que o farmacêutico tenha um 
conhecimento pormenorizado do quadro clínico dos doentes 
internados e da terapêutica. Acontece, no entanto, que atual-
mente se dispersam grandes energias com a dispensa de 
medicamentos que noutros países são dispensados em far-
mácias comunitárias no ambulatório. Não estando prepara-
das e não sendo essa missão fundamental da FH, o trabalho 
muitas vezes é executado em condições precárias, criando 
barreiras artificiais ao acesso às terapêuticas. Esta situação 
prejudica a capacidade de intervenção técnica nos doentes 
internados. Neste domínio, é necessário que se encontrem 
soluções que beneficiem os doentes e que permitam uma 
relação profissional, transparente e eficaz com os colegas 
que no ambulatório acompanham diariamente esses doentes 
junto das farmácias comunitárias de proximidade.

A recente criação da carreira farmacêutica coloca grandes 
desafios à APFH que têm de dar um contributo positivo para 
a organização da residência farmacêutica não só através da 
participação dos seus membros na organização local da for-
mação, mas também fornecendo ferramentas complementa-
res para a formação teórica em áreas cruciais. A disponibili-
dade de formas de aprendizagem prática e teórica, através de 
plataformas de e-learning, não pode ser desperdiçada.
Fui daqueles farmacêuticos que tive a possibilidade de efe-
tuar durante dois anos o internato em FH nas diversas valên-
cias exigidas na legislação existente. Devo muito do meu êxito 
profissional posterior à qualidade dos estágios no Hospital 
Santa Maria, Laboratório Militar e outros locais. Também foi 
fundamental a formação complementar, que tive oportunida-
de de realizar nesse período tanto no estágio em Portugal 
como noutros locais como Londres e Barcelona.
Os colegas que vão iniciar a residência farmacêutica não po-
dem ser transformados em executores de tarefas de rotina 
(importantes mas que não são tudo) e durante esse período 
têm de ter formação complementar em áreas chave da FH. 
Para isso além da elaboração de programas adequados, é ne-
cessário que a nível dos Serviços Farmacêuticos se aloquem 
recursos para tutelar a formação.
Relendo o excelente livro publicado pela ocasião do 20.º ani-
versário, que relata através de ricos contributos a evolução 
da APFH, estou convicto que também agora responderá com 
efetividade aos desafios dos próximos dez anos.
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Nos 30 anos associativos  
dos farmacêuticos hospitalares 

A Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospi-
talares (APFH) completou 30 anos em março de 
2020, época em que Portugal registou os primei-
ros casos da infeção pelo vírus SARS-CoV-2, uma 

pandemia à escala planetária. Um ano passado, a COVID-19 
persiste em afetar o mundo de forma dramática, dando ori-
gem a uma grave crise sanitária, que, entretanto, desenca-
deou uma crise económica e social cujas pesadas conse-
quências estão e estarão em curso por longo tempo e são 
dificilmente previsíveis.
Mas a história da humanidade regista vários sucessos na 
profilaxia e no tratamento de importantes doenças infeccio-
sas, muitas delas também pandémicas, que têm assolado o 
mundo, desde a varíola e o sarampo à tuberculose e à SIDA, 
passando pelas diferentes gripes que ocorrem recorrente-
mente.
É, pois, num contexto de grande imprevisibilidade, mas tam-
bém de esperança, que escrevo o presente texto. Há que re-
conhecer a extraordinária resposta que tem sido dada pelos 
sistemas de saúde e pelos profissionais que aí exercem, in-
cluindo, desde logo, os farmacêuticos hospitalares. E há tam-
bém que reconhecer o extraordinário contributo da indústria 
farmacêutica, que, em muito pouco tempo, desenvolveu e co-
locou no mercado várias vacinas já em utilização, baseadas 
em diferentes abordagens tecnológicas, nas quais a humani-
dade deposita uma enorme esperança.
Há 30 anos, também a APFH foi criada sob o signo da es-
perança, com o objetivo primordial de congregar os esforços 
dos farmacêuticos hospitalares, visando a defesa dos seus 
valores e dos seus legítimos interesses, bem como a promo-
ção da Farmácia Hospitalar no sistema se saúde português.
Três décadas passadas, vejo com satisfação que o farma-
cêutico hospitalar é hoje notoriamente, e justamente, reco-
nhecido como um dos pilares da organização hospitalar em 
Portugal, quer do ponto de vista técnico-científico, quer do 

CARLOS MAURÍCIO BARBOSA
Sócio honorário da APFH.

Professor da Faculdade de Farmácia  
da Universidade do Porto
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ponto de vista da gestão, exercendo um papel insubstituível 
na otimização da terapêutica e no uso racional e seguro dos 
medicamentos e dispositivos médicos nos hospitais. A efetiva 
integração do farmacêutico hospitalar em equipas multidisci-
plinares tem demonstrado que acrescenta apreciável valor, 
quer ao nível dos resultados clínicos alcançados, quer ao ní-
vel da economia dos recursos. Trata-se de uma experiência 
do maior interesse de que, por certo, continuaremos a retirar 
mais inferências de gradual extensão e desenvolvimento.
A APFH tem sabido congregar os farmacêuticos hospitalares, 
procurando corresponder às suas necessidades e expecta-
tivas, designadamente em assuntos de índole profissional e 
em domínios ligados aos seus níveis de serviço, qualidade e 
responsabilidade, e à sua permanente qualificação técnico-
-científica. Presentemente, a APFH tem um lugar próprio, 
incontornável, no setor da saúde em Portugal, que muito bem 
soube conquistar. Assume-se e é reconhecida como um im-
portante parceiro e interlocutor para a definição das políticas 
do setor.
Neste momento de comemoração, gostaria de prestar a mi-
nha homenagem aos fundadores da APFH, pela sua visão 
estratégica e pelo importante contributo que deram ao de-
senvolvimento da Farmácia Hospitalar portuguesa – Maria 
Odete dos Santos Isabel, Maria Joaquina Marques Sanganha, 
Maria de Fátima dos Santos Oliveira, José António Aranda 
da Silva, Ana Maria Nunes de Oliveira e Maria de Lourdes 
Ramalhinho Prata. E, na pessoa da sua primeira presidente 
Maria Manuela da Luz Clara, que nos deixou em 2018 e com 
quem tive o grato ensejo de conviver, e muito admirei, gos-
taria de enaltecer todos os presidentes da direção, que, com 
as suas equipas, souberam construir o sucesso da APFH. 

Todos colocaram o seu empenho, conhecimento e prestígio 
ao serviço dos farmacêuticos hospitalares portugueses e em 
muito contribuíram para o capital intangível que, hoje em dia, 
a APFH detém.
Nos últimos 30 anos, tem sido assinalável o desenvolvimento 
da Farmácia Hospitalar em Portugal. Mas é claro que exis-
tem, sempre existirão, desafios pela frente. Saliento, em es-
pecial, uma matéria que me tem sido muito cara, em termos 
de ideias, ações e intervenções: a imperiosa necessidade da 
plena efetivação da carreira farmacêutica transversal às dife-
rentes áreas profissionais dos farmacêuticos nos hospitais e 
laboratórios do Estado, que propicie e incentive uma formação 
pós-graduada estruturada dos farmacêuticos, num internato 
farmacêutico, visando a obtenção do título de especialista, e 
contribua para a sua autonomia técnica e deontológica e para 
a devida valorização das áreas de intervenção farmacêutica 
no SNS, conforme constam do Ato Farmacêutico.
A terminar, seja-me consentido um testemunho mais pessoal. 
Da minha parte, tem sido com muito gosto que venho acom-
panhando a APFH, participando nos seus eventos, integrando 
as comissões científicas dos seus congressos e lecionando, 
no seu seio, cursos de formação contínua, em que já partici-
param mais de três centenas de farmacêuticos hospitalares. 
Este cordial e substantivo relacionamento permitiu-me apro-
fundar o conhecimento deste importante grupo profissional 
e, hoje, é com especial apreço e fundamento que reconheço 
o impressionante dinamismo dos farmacêuticos hospitalares, 
da sua busca permanente da excelência profissional e da sua 
relevância estratégica para o sistema de saúde português. E 
igualmente tem-me permitido experiências muito úteis, que 
procuro sempre reverter para os meus alunos na Faculdade 
de Farmácia da Universidade do Porto. Por fim, gostaria de 
dizer que é para mim motivo de perene honra e gratidão o 
facto de ter sido distinguido em 2018 com o título de sócio 
honorário da APFH.
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DATAS COM HISTÓRIA EM 30 ANOS
As datas a assinalar relacionadas com a Farmácia Hospitalar e os 
profissionais que a integram remontam a alguns anos antes da criação da 
Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH), em 1990. 
Eis alguns marcos intrinsecamente ligados à área.

1962
Elaboração de um projeto de 
diploma para regular a atividade 
farmacêutica hospitalar. É 
concretizado com a publicação 
de um Decreto-Lei, através 
do Regulamento da Farmácia 
Hospitalar.

1986
Cascais acolhe o XV Simpósio 
Europeu de Farmácia Clínica, o 
ponto de partida para a futura 
constituição da APFH.

1970
Surgiu o conceito de Farmácia 
Clínica.

1979
Alguns elementos da APFH 
foram sócios fundadores da 
Sociedade Europeia de Farmácia 
Clínica;
Criação do American College of 
Clinical Pharmacy;
Criação do Serviço Nacional de 
Saúde.

1968
São criadas as carreiras 
farmacêuticas, que equipara a 
carreira farmacêutica à carreira 
médica;
Os farmacêuticos hospitalares 
passam a ser incluídos na 
carreira de técnico superior de 
saúde e integrados nos corpos 
especiais.

1988
Vários farmacêuticos deram 
início a ações conducentes à 
formação da APFH.

1989
É realizado no Centro Hospitalar 
de Coimbra o 1.º Congresso 
Nacional da Farmácia 
Hospitalar.

1994
A APFH aderiu à Associação 
Europeia de Farmacêuticos 
Hospitalares.

1990
A 12 de março é constituída a 
APFH, no Hospital Pediátrico 
Bissaya Barreto, em Coimbra;
A 14 de julho tomou posse a 
primeira direção presidida pela 
Dr.ª Manuela da Luz Clara.
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2002
Lançamento do Plano de 
Reorganização da Farmácia 
Hospitalar.

2020
Em janeiro, o Governo aprovou 
em Conselho de Ministros 
o Decreto-Lei que define o 
regime jurídico da residência 
farmacêutica;
Em fevereiro, saiu o Decreto-Lei  
n.º 6/2020, de 24 de fevereiro, 
que define o regime jurídico 
para a atribuição do título 
de especialista nas carreiras 
farmacêutica e especial 
farmacêutica. 

2017
Decreto-Lei n.º 109/2019, de 
30 de agosto, que define o 
regime legal da Carreira Especial 
Farmacêutica.

2007 
Primeira presença de delegados 
da APFH na EAHP.

2011
Os Estatutos da APFH são 
alterados.

2003
Decreto-Lei n.º 188/2003, de 20 
de agosto que aprova o Regime 
Jurídico da Gestão Hospitalar.

2019
Tomada de posse dos órgãos 
sociais da APFH, para o atual 
mandato de 2019-2022 com a 
Dr.ª Carla Mendes Campos como 
presidente da direção;
Em fevereiro, foi anunciado 
nas XI Jornadas de Farmácia 
Hospitalar que o internato 
farmacêutico passaria a 
ser denominado residência 
farmacêutica;
Em setembro, a Ordem dos 
Farmacêuticos e os Serviços 
Partilhados do Ministério da 
Saúde assinam um protocolo 
de colaboração que permite 
definir o processo de acesso dos 
farmacêuticos hospitalares ao 
registo clínico.

2001
Inauguração da sede da 
Associação, em Coimbra.

1996
Criação do Colégio de 
Especialidade em Farmácia 
Hospitalar enquanto Órgão 
Profissional da Ordem dos 
Farmacêuticos.

1999
O perfil profissional do 
farmacêutico hospitalar é 
alargado, com a inclusão da 
radiofarmácia.
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EAHP AND APFH
An outstanding collaboration 

EAHP has a very good relationship with all of its mem-
ber associations, including with APFH. Members 
meet regularly with representatives of EAHP’s Board 
of Directors at the Association’s General Assembly in 

mid-June and EAHP’s Annual Congress, which will took place 
last year from 25th to 27th March in Gothenburg, Sweden.
The European Statements of Hospital Pharmacy, which were 
adopted with the help of all of EAHP’s member associations, 
including APFH, represent commonly agreed objectives that 
every european health system should aim for when delivering 
hospital pharmacy services to obtain better patients’ outco-
mes. Thus, the European Statements represent the future of 
the profession and a path to move towards a safer and more 
modern delivery of the hospital pharmacy services and op-
timising patient outcomes. That being said, the collaboration 
between EAHP and APFH around the European Statements 
was outstanding. EAHP’s team attended the last APFH Con-
gress and presented the European Statements and other ini-
tiatives linked to the implementation of this project. In addi-
tion, APFH provided EAHP with a booth to allow an exchange 
between EAHP and portuguese hospital pharmacists on the 
Statements. APFH has been instrumental to promote impor-
tant initiatives like the self-assessment tool that allows hos-
pital pharmacists to assess the level of implementation of the 
European Statements within their hospitals.

PETR HORÁK
President of the European Association  

of Hospital Pharmacists (EAHP)

Portuguese hospital pharmacists have always been very 
proactive and visible in EAHP activities, working groups and 
committees, including the Board of Directors. The European 
Summit, that took place in May 2014 and led to the adoption 
of the European Statements, is a perfect example of the col-
laboration between EAHP, its members and other healthcare 
stakeholders and patients that participated in the process. 
All parties actively exchanged throughout the online Delphi-
-process and the Summit that followed this discussion. The 
European Statements that were adopted took into account 
the feedback of EAHP’s member associations and more than 
30 european healthcare associations.
One of the topics, very high on the agenda of european insti-
tutions, is the access to medicines. In particular, its link to the 
growing problem of medicines shortages is very relevant to 
both EAHP and APFH. To address the issues linked to me-
dicines shortages, EAHP received support from APFH for 
its 2019 Medicines Shortages Survey, which collected data 
about the prevalence, the solutions and the reasons for me-
dicines shortages. EAHP hopes that the information gathe-
red with the help of its members will convince the European 
Commission to develop proactive measures that could help 
with combatting medicines shortages in Europe. 
At last, on behalf of all european hospital pharmacists, I would 
like to congratulate APFH on achieving this milestone and I 
wish the association all the best for the coming years which 
will hopefully be as successful as the last three decades. 
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ISMP-BRASIL
Estreitar cada vez mais nossa  
atuação aprendendo  
com a excelência da APFH

SEFH E APFH  
Juntas con objetivos comunes

Nesse momento em que a humanidade enfrenta uma 
pandemia de gravidade poucas vezes vistas na his-
tória, reconhecer o importante papel que a Asso-
ciação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares 

(APFH) vem desempenhando desde 1990 na vida dos pa-
cientes e profissionais da saúde, notadamente dos farmacêu-
ticos hospitalares, é uma necessidade e uma satisfação para 
nós do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medica-
mentos, ISMP-Brasil.
Os objetivos fundamentais da APFH têm sido a utilização 
segura e com qualidade de medicamentos e materiais mé-
dicos, e o desenvolvimento da atenção à saúde com a maior 
segurança possível e de acordo com o conhecimento e a tec-
nologia disponível atualmente. Pela afinidade de objetivos, o 
ISMP-Brasil, criado em 2006, tem estreitado relações com 
a APFH, trocando experiências e fortalecendo o papel do 
farmacêutico no sistema de saúde. Estivemos presentes em 
eventos da Ordem dos Farmacêuticos de Portugal e Con-
gressos da APFH várias vezes. Tivemos o prazer de parti-

Desde la SEFH queremos unirnos a la APFH en esta 
celebración de los 30 años desde su constitución.
Somos sociedades hermanas, y avanzamos juntas 
con el objetivo de que la Farmacia Hospitalaria sea 

una garantía de uso adecuado de medicamentos y de com-
promiso para obtener los mejores resultados en la salud de 
los pacientes.
Sabemos que nuestros objetivos son comunes y que avanzar 
juntos es la garantía de llegar mucho más lejos.
¡Muchas felicidades compañeros/as!

MÁRIO BORGES ROSA
Presidente do IMSP-Brasil

OLGA DELGADO
Presidente da Sociedade Espanhola  

de Farmácia Hospitalar

cipar das comemorações dos 25 anos da APFH em 2015 e 
com satisfação agora saudamos os seus 30 anos. Nossos 
objetivos são irmanados, muitos já alcançados, outros manti-
dos como planos para maiores ganhos para o futuro da segu-
rança e qualidade na atenção à saúde. 
Todas as sociedades necessitam de entidades como a APFH, 
e os farmacêuticos de Língua Portuguesa ao redor do mundo 
têm muito a ganhar com a sua marcante atuação. E nós, do 
ISMP-Brasil, queremos estreitar cada vez mais nossa atua-
ção aprendendo com a excelência da APFH. 
Vida longa a APFH. Parabéns pelos 30 anos! 



PRESIDENTES APFH

DR.ª MANUELA DA LUZ CLARA
1990 - 1993

DR.ª ODETE ISABEL 
1993 - 2002

DR. JORGE BROCHADO
2002 - 2008

DR.ª AIDA BATISTA
2008 - 2014

DR.ª CATARINA DA LUZ OLIVEIRA
2015 - 2018

DR.ª CARLA MENDES CAMPOS
2019-2022
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Brindo à saúde da APFH,  
à sua direção, corpos sociais  
e de todos os farmacêuticos   

Celebramos o 30.º aniversário da Associação Portugue-
sa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH). Parabéns!
Com que emoção revisitamos o seu nascimento e 
o papel relevante na saúde e qualidade de vida dos 

portugueses, durante os vinte anos que nela participámos.
Recordamos (1988/1990)… «o lançamento da primeira pedra 
e o nascimento».
Em finais de 1988, com o apoio da Ordem dos Farmacêuticos, 
iniciou a sua atividade um grupo ad hoc de farmacêuticos 
hospitalares de vários hospitais, para organização de uma 
entidade defensora dos seus interesses profissionais e pro-
moção da Farmácia Hospitalar em Portugal. 
Tínhamos consciência da qualidade dos serviços que prestá-
vamos, da necessidade que os doentes e os hospitais tinham 
da nossa atividade, mas não éramos reconhecidos por quem 
de direito.
Foi esse grupo, liderado por Aranda da Silva, que em 1989 
declarou: «Afinal existimos». 
Os nossos deveres foram analisados, os nossos direitos pon-
derados e a nossa ação de serviço público ajuizada com a 
gravidade necessária à existência coletiva.
E, assim, com a meditação da vida, do mundo hospitalar e da 
impregnação do farmacêutico nesse tecido social, a vida foi 
comandada pelo sonho e disse-se: Será desta que se travará 
o diálogo da nossa dignificação. Nasça uma Associação de 
Farmacêuticos Hospitalares.
Nasceu a 12 de Março de 1990, no Hospital Pediátrico de 
Coimbra.
Recordamos 1992… A primeira direção sabiamente orientada 
pela Dr.ª Maria Manuela da Luz Clara, que conseguiu levar a 
cabo um estudo das maiores carências dos farmacêuticos 
hospitalares, quanto a infraestruturas, equipamentos e recur-
sos humanos.
Definiu, ainda; a “missão” da Farmácia Hospitalar; a “função 
farmácia”; a “filosofia profissional”, centrada nos legítimos di-
reitos dos doentes.
Estavam lançadas as bases para a construção do futuro.
A obra aí está… bem viva… Que as gerações futuras a saibam 
honrar, apesar das incertezas e novos desafios da crise sani-
tária, económica, social e politica, que vivenciamos.
Grandes crises significam sempre grandes mudanças.
Brindo à saúde da APFH, à sua direção, corpos sociais e de 
todos os farmacêuticos.

ODETE ISABEL
Presidente da APFH 1993-2002

Farmacêutica hospitalar aposentada em 2010                              

A obra aí está… bem 
viva… Que as gerações 
futuras a saibam honrar, 
apesar das incertezas e 
novos desafios da crise 
sanitária, económica, 
social e politica, que 
vivenciamos
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Suporte e estímulo para a formação  
e qualificação dos farmacêuticos  
hospitalares

A atividade da Associação Portuguesa de Farma-
cêuticos Hospitalares (APFH) é muito relevante 
para a Farmácia Hospitalar e desempenho dos 
profissionais do setor. Funciona como suporte e 

como estimulador no que respeita à formação contínua e 
qualificação dos farmacêuticos hospitalares, sendo esta a 
primeira premissa da qual a APFH deve partir para cum-
prir o seu papel. Deve igualmente funcionar como estí-
mulo à melhoria da qualidade dos serviços, à dignificação 
da profissão e de todos os aspetos relacionados com a 
promoção profissional do farmacêutico hospitalar, assim 
como com a promoção da Farmácia Hospitalar, visto esta 
ser uma unidade funcional importante dentro de cada 
hospital. Estes são, aliás, aspetos inerentes à atuação de 
qualquer associação profissional. No setor da Farmácia 
Hospitalar, a APFH é o motor, o impulsionador, o motiva-
dor e até o agitador quando for necessário.
Gostaria de felicitar a Associação e os corpos gerentes 
pelos 30 anos de atividade e por manterem a Associa-
ção viva, cuja atividade é importante e relevante. Há que 
reconhecer o mérito destas pessoas e, de futuro, desejo 
que sejam capazes de honrar como outras direções que 
passaram pela APFH e que também fizeram um ótimo 
trabalho. Desejo que preservem esse caminho e que se-
jam capazes de continuar o papel vital na valorização e 
na demonstração permanente dos benefícios, das mais-
-valias, do esforço e da devoção da farmácia dentro de 
cada hospital. 
Muitos parabéns à APFH e à sua presidente pelos seus 
esforços. Só vão para estas funções pessoas de boa von-
tade, porque não têm retorno ao nível financeiro, pelo que 
têm de ser felicitadas e incentivadas a um desempenho 
que seja importante para os farmacêuticos hospitalares.

JORGE BROCHADO
Presidente da APFH 2002-2008

Farmacêutico hospitalar no Centro Hospital 
Universitário do Porto

A atividade da APFH é 
muito relevante para 
a Farmácia Hospitalar 
e desempenho dos 
profissionais do setor. 
Funciona como suporte 
e como estimulador no 
que respeita à formação 
contínua e qualificação 
dos farmacêuticos 
hospitalares
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30 anos de associação,  
33 anos de profissão   

Desde a sua fundação, a 12 de março de 1990, que a 
Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospita-
lares (APFH) contribui para que os farmacêuticos 
hospitalares possam cumprir a sua missão principal: 

ajudar as pessoas a utilizar melhor os medicamentos, contri-
buindo para otimizar os resultados em saúde dos doentes 
que são seguidos em ambiente hospitalar. Como? Com fun-
ções nucleares, como sejam o melhoramento das condições 
de exercício da profissão, dar formação, representar os far-
macêuticos nas instituições e elaborar documentação através 
de grupos de trabalho para promover o debate, a discussão e 
a normalização de procedimentos.
Quando a APFH foi criada tinha cerca de 100 associados. 
Havia uma grande vontade dos farmacêuticos hospitalares 
se juntarem numa estrutura organizada para defender os 
seus interesses e ambições técnico-científicos. O número foi 
crescendo e, se no início representava quase só farmacêu-
ticos hospitalares de instituições públicas, civis ou militares, 
atualmente os sócios exercem a sua atividade em hospitais 
do SNS, militares, privados, prisionais e Administrações Re-
gionais de Saúde.
Apenas a qualificação e a aquisição contínua de competên-
cias permitem ao farmacêutico hospitalar conquistar e con-
solidar o seu papel numa equipa multidisciplinar de prestação 
de cuidados aos doentes.
Com 30 anos de crescimento, é esperado da APFH uma con-
solidação do que já foi conseguido, e uma intervenção sem-
pre presente em defesa dos seus associados!
Sempre considerei importante a existência de associações 
profissionais, com os objetivos da APFH. Sou sócia n.º 21 – a 
primeira sócia dos não fundadores, fui membro da direção, 
presidente da mesa da assembleia geral e presidente da di-
reção. É praticamente impossível dissociar o meu percurso 
profissional do percurso da APFH. São 30 anos de associa-
ção, 33 anos de profissão. Parabéns APFH!

AIDA BATISTA
Presidente da APFH 2008-2014

Com 30 anos de 
crescimento, é 
esperado da APFH uma 
consolidação do que já 
foi conseguido, e uma 
intervenção sempre 
presente em defesa dos 
seus associados!
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Farmacêuticos hospitalares  
são a essência e o propósito  
da existência da associação

A Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospi-
talares (APFH) é atualmente a entidade que repre-
senta os farmacêuticos hospitalares (FH) portu-
gueses a nível nacional e internacional, centrando 

a sua atividade na formação e no desenvolvimento contínuo 
dos farmacêuticos hospitalares, nos seus mais diversos do-
mínios. Os farmacêuticos hospitalares são a essência e o 
propósito da existência da associação e da sua atividade con-
tínua ao longo dos últimos 30 anos. Tive o enorme prazer e a 
felicidade de presidir esta Associação, que exerci o mandato 
de presidente da direção entre 2015 e 2018. Ilustres colegas, 
permitam-me que partilhe convosco que foi um prazer assu-
mir a responsabilidade de administrar, conjuntamente com 
uma equipa de colegas que denoda e entusiasticamente me 
acompanharam em tão honrosa tarefa, com uma dedicação 
inesgotável que nos uniu e moveu pela Farmácia Hospitalar, 
pelos farmacêuticos hospitalares e pelos cuidados que pres-
tamos aos doentes e utentes no exercício da nossa atividade 
diária
A Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares 
vale a pena, não esquece o seu passado, a sua criação é um 
marco histórico na profissão, na medida em que deu vida e 
voz aos farmacêuticos hospitalares, o que não existia até en-
tão, mas continuamente e construtivamente perspetiva o seu 
futuro e a capacidade de se adaptar aos tempos, à tecnologia 
e à inovação. Permitam-me que aqui faça uma sentida; muito 
convicta e solene homenagem aos nossos fundadores e à 
atual direção. Aos nossos fundadores, que souberam agir, 
sofrer e sonhar e unidos palmilharam o caminho difícil que 
desembocou na criação da nossa Associação que é a atual-
mente prestigiada Associação Portuguesa de Farmacêuticos 
Hospitalares. Para eles primeiro a minha homenagem. Aos 
nossos colegas da atual direção, com responsabilidade no 
futuro da associação, uma palavra de reconhecimento pela 
dedicação e pelo excelente trabalho que desenvolvem dando 
continuidade aos objetivos e missão da APFH. A APFH, hoje 

é uma realidade que cada vez mais se impõe no quadro de 
referências da Saúde em Portugal e até no estrangeiro.
Homenagens devidas, porque o trabalho a realizar para cum-
prir as tarefas estatutárias, não se esgota num mandato, de 
administração da Associação, pretendo reafirmar e realçar 
que foi uma honra presidir o mandato 2015-2018, concluindo 
a incumbência que os associados nos atribuíram, mas quero 
exaltar que foi a energia, dedicação e entusiasmo de uma 
equipa fantástica que nos deu as forças para agir, sacrifican-
do horas de vida pessoal; angústias e incertezas, que todo o 
trabalho feito com dedicação e responsabilidade tem e exige. 
Deixo o meu sentido obrigado aos corpos sociais, que de for-
ma generosa e dedicada foram capazes de construir para si e 
para os outros, sem isso a obra não seria possível.

CATARINA DA LUZ OLIVEIRA
Presidente da APFH 2015-2018

A APFH, hoje é uma 
realidade que cada vez 
mais se impõe no quadro 
de referências da Saúde 
em Portugal e até no 
estrangeiro
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O FH é o profissional cuja amplitude das atividades que de-
senvolve assegura a qualidade, a eficácia, a segurança e o 
rácio de custo-efetividade dos medicamentos prescritos aos 
doentes, contribuindo para o sucesso da terapêutica, tornan-
do-se corresponsável pela recuperação ou manutenção das 
condições de saúde do indivíduo e da população em geral.
No estabelecimento do plano de cuidados ao doente, deve es-
tar implícita uma equipa multidisciplinar, e nela deverá estar 
comtemplada a existência de um FH, uma vez que no sistema 
de utilização de medicamentos vários processos estão inter-
relacionados: a seleção dos medicamentos, a prescrição mé-
dica, a validação farmacêutica, a dispensa, a administração e 
o seguimento da terapêutica, tendo como objetivo comum que 
a sua utilização seja segura, efetiva, apropriada e eficiente.
Pela abrangência das atividades do FH e face à evolução da 
ciência e do conhecimento, as necessidades formativas são 
uma constante para o desempenho das nossas funções. Em 
modo de reflexão em jeito de balanço das atividades, de for-
ma a dar resposta a um dos pilares da Associação, desenvol-
vemos e promovemos a realização de diversos cursos de for-
mação em áreas específicas, reuniões temáticas específicas, 
atuais e inovadoras, reuniões focadas na área da Oncologia e 
anualmente realizamos o grande evento, o Congresso Nacio-
nal, que se transformou ao longo dos anos no maior evento 
na área da Farmácia Hospitalar realizado em Portugal, onde 
se promove uma atualização de conhecimentos, bem como a 
discussão de temáticas atuais.
Progredimos, dando continuidade ao trabalho já iniciado, nas 
relações internacionais de forma a criar sinergias em prol 
dos nossos associados, e construímos uma nova parceria 
com os nossos colegas espanhóis, com a Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria (SEFH) e mantivemos as relações 
com a European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), 
European Society of Oncology Pharmacy (ESOP), e o Institu-
to para Práticas Seguras no Uso dos Medicamentos (ISMP-
-Brasil), que em diferentes formatos os nossos associados 
poderão beneficiar. Sempre focados no nosso propósito e 
com o nosso espírito de missão em promover o desenvolvi-
mento e a aquisição de novas competências profissionais, em 
2017, a APFH em parceria com a ESOP conseguiu que fosse 
realizado em Portugal o Basic & Intermediate Masterclass in 
Oncology Pharmacy e o Advanced Masterclass in Oncology Phar-
macy. Em 2018 em parceria com a International Medication 
Safety Network (IMSN), realizámos em Portugal o workshop 
“Risco Mínimo, Segurança Máxima”, destinado aos farmacêu-
ticos hospitalares sobre o uso seguro do medicamento, com 
a presença de peritos internacionais, o que constituiu uma 
oportunidade única para todos nós e contou com a presença 
de elementos da OMS, do INFARMED, da FDA, da Anvisa, 
da agência francesa do medicamento, entre outras, e ainda 
parceiros da indústria, elementos da fármaco vigilância, tendo 
todos contribuído através de um salutar debate de ideias para 
o avanço científico.

Focados nos FH, desenvolvemos parcerias com a indústria 
farmacêutica, com as faculdades de Farmácia e de Medicina, 
bem como outras entidades, para nos apoiarem na realiza-
ção de formações, cursos e congressos, e com o objetivo 
simultâneo de pudermos motivar e reconhecer a atividade 
farmacêutica, premiamos os trabalhos desenvolvidos pelos 
farmacêuticos hospitalares. Neste mandato tivemos a honra 
de criar o “Prémio de Investigação e Inovação em Farmá-
cia Clínica Professor Doutor Aluísio Marques Leal”, concebi-
do para assinalar as comemorações dos 25 anos da APFH, 
esperando que o exemplo daquele grande humanista, sócio 
número um da APFH, percursor da Farmácia Clínica em 
Portugal, com os seus inegáveis valores éticos e morais, nos 
continuasse a inspirar, a dar-nos força para o nosso trabalho 
e para a nossa luta em prol da dignificação da profissão far-
macêutica. A cada ano que passa novos farmacêuticos hos-
pitalares são formados, a todos os FH se destinou o nosso 
esforço e os nossos meios. Sempre com o intuito de pres-
tigiar o quadro farmacêutico hospitalar, com o aumento dos 
seus conhecimentos técnicos e científicos. Constantemente 
na procura em instituir melhores ferramentas para os servir.
A APFH defendeu os direitos e os interesses dos farmacêu-
ticos hospitalares promovendo e apoiando a discussão dos 
diferentes temas que preocupam a classe e os nossos as-
sociados. Trabalhámos refletida e ponderadamente, apoian-
do desde a primeira hora, o Projeto da Carreira Especial 
de Farmacêutico Hospitalar, que finalmente vimos, a nossa 
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publicada em 2017
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merecida carreira, publicada em 2017. É o reconhecimento 
ministerial da nossa profissão como peça fulcral do sistema 
de saúde, e de fazer sentir que na prestação dos cuidados 
aos doentes, entre outras, há uma classe sócio - profissional, 
que tem que estar na primeira linha do combate, e tem que 
ser prestigiada.
Apostámos na comunicação, para que todos os FH fossem 
parte integrante da APFH, para que o trabalho desenvolvi-
do fosse reconhecido e que imperasse o espírito associativo. 
Desta forma, promovemos o reconhecimento dos farmacêu-
ticos hospitalares entre os seus pares, perante a tutela, os 
doentes e a população em geral. A capacitação e o reforço da 
visibilidade do farmacêutico hospitalar nos serviços de saúde 
foram um dos focos da ação da APFH.
O FH tende a transformar-se num verdadeiro farmacêutico 
clínico, uma tendência que pretendemos promover e acom-
panhar. Queremos que o doente, uma vez internado, peça 
para falar com o seu farmacêutico hospitalar, à semelhança 
das restantes categorias profissionais.
Os nossos associados são os destinatários da nossa ação 
enquanto órgãos sociais da APFH, desenvolvemos trabalhos 
para estruturar no futuro condições para apoiar e premiar 
percursos de investigação científica para farmacêuticos hos-
pitalares, que estou certa ter continuidade.
Trabalhámos com entusiasmo e dedicação e gostamos de o 
fazer. Tivemos angústias e alegrias, mas creio que posso in-
terpretar o sentir de todos os colegas, na manifestação do 
prazer que foi o trabalho dedicado à causa associativa na 
nossa APFH.

Esforçámo-nos.
Agimos sempre, tendo em vista o zelo pertinente às questões 
associativas.
Fomos sempre leais na ação e também cultivamos um trato 
mútuo saudável.
Agimos sempre com toda a transparência e responsabilidade.
Zelámos avidamente pelo bem da Associação.
Consolidámos de forma vigorosa a situação financeira da As-
sociação dando continuidade com maior força e vigor à fir-
meza financeira tão necessária à implementação de progra-
mas da valorização do farmacêutico hospitalar como serão 
entre outros a investigação científica, campo de valorização 
e prestígio que tão necessário nos é. Afirmámo-lo de forma 
incontroversa que com o nosso contributo, pequeno talvez, 
deixamos a Associação mais forte.
Somos, fomos e seremos idealistas, porque para nós, neste 
mundo há ideias que merecem formas. Estamos fortemente 
crentes que demos o nosso melhor e sentimo-nos bem com 
isso. Dedicadamente, sempre no respeito pelo outro, cultivan-
do a fraternidade, e sempre cumprindo as leis e regulamen-
tos que baiam a nossa atividade.
Fomos cultores de boas e amistosas relações associativas, 
com organizações congéneres e com as entidades de saúde 
pública ou privada, porque entendemos dever viver assim e 
porque com o nosso querer quisemos prestigiar a APFH.
Muito trabalho ainda há a realizar, a experiência ensina-nos 
que melhor se consegue a realização de objetivos em con-
junto. Agradecemos aos nossos associados a oportunidade 
que nos foi dada. 
Trabalhemos juntos, porque JUNTOS SOMOS APFH.
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APFH, um parceiro sempre presente  
da indústria farmacêutica

A Gilead Sciences dá os parabéns à Associação Por-
tuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH) 
pelos seus 30 anos. “30 Anos a Criar Valor” para 
permitir dar aos doentes os melhores cuidados de 

saúde e para garantir uma personalização na relação com 
os doentes. Trinta anos a cumprir a sua missão de formar 
farmacêuticos hospitalares em busca da excelência. Trinta 
anos, no seu insubstituível papel de ator do setor da saúde.
Ao longo destes anos, a APFH tem sido um parceiro sem-
pre presente da indústria farmacêutica, permanentemente na 
linha da frente no que toca à segurança do medicamento, 
na defesa da profissão de farmacêutico, no compromisso e 
dedicação ao valor humano. 
Acreditamos que o trabalho desenvolvido pela APFH con-
tinuará a evoluir, como nos tem habituado ao longo destes 
últimos trinta anos. A Gilead Sciences, por seu lado, conti-
nuará a ser parceira e a acompanhar o sucesso da APFH nos 
próximos trinta anos. Parabéns a toda a equipa!
A Gilead e a APFH têm desenvolvido ao longo destes anos, 
uma relação de parceria, sólida e duradoura. Temos estado 
de forma sistemática ao lado da APFH , ajudando-a na sua 
missão de formar farmacêuticos hospitalares de excelência 
na prática clínica, investigação e ensino. Fizemo-lo de diver-
sas formas. Anualmente no Congresso Nacional Anual, nas 
Reuniões Temáticas, nos Projetos e Bolsas de Investigação, 
sempre com uma forte presença de todas as nossas áreas 
terapêuticas, partilhando a inovação que é disponibilizada, na 
área do VIH/SIDA, hepatites virais e terapia celular.
São, na verdade, vários os projetos que patrocinamos ao lon-
go destes anos. De qualquer modo, pela sua relevância, des-
tacamos os Projetos de Investigação APFH/Gilead “Eviden-
ciar o conhecimento em Farmácia Hospitalar”, cujo objetivo 
foi promover a geração de evidência e a produção de conhe-
cimento no âmbito da atividade desenvolvida pelos Serviços 
Farmacêuticos de instituições hospitalares públicas ou priva-
das, em questões de saúde em geral e do medicamento em 
particular. E, mais recentemente, a colaboração através da 

VÍTOR PAPÃO
Diretor-geral da Gilead  

Sciences Portugal
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iniciativa “30 anos, 30 Boas Práticas na Farmácia Hospitalar 
Portuguesa”, que visava identificar casos de sucesso, no âm-
bito da atividade desenvolvida pelos serviços farmacêuticos 
de instituições hospitalares públicas e privadas portuguesas, 
nos últimos 30 anos.

Partilha de conhecimentos entre a indústria farmacêutica  
e a Farmácia Hospitalar

Toda a dinâmica de inovação e investigação feita na área do 
medicamento visa, como principal objetivo, satisfazer ne-
cessidades médicas não preenchidas, que se traduzirão na 
prevenção da doença, na sua cura ou no melhor tratamento 
possível, como resultado da combinação entre uma melhor 
eficácia e segurança. No entanto, nada disto será possível 
se as várias áreas da saúde não partilharem conhecimento 
e não promoverem a construção de evidência científica. Seja 
nas fases de investigação pré introdução no mercado, seja 
após o início de comercialização de qualquer medicamento, 
a geração de conhecimento por parte da Farmácia Hospita-
lar e da indústria alimentam-se mutuamente e resultam num 
melhor conhecimento e entendimento do papel que cada me-
dicamento pode ter na geração de melhores resultados em 
saúde, com benefício último para os doentes e do sistema 
nacional de saúde.
Reforçamos que a geração e produção de conhecimento é 
fundamental para aqueles que, diariamente, trabalham com 
o produto final, o medicamento, nos serviços farmacêuticos 
das instituições hospitalares.
Ao longo dos seus mais de trinta anos de história, a Gilead 
tem apostado na investigação fazendo disso mesmo a sua 

missão. À nossa escala, temos contribuído para a melhoria da 
qualidade de vida de milhares de pessoas em Portugal e de 
milhões em todo o Mundo. Sabemos também que tal só acon-
tece com o empenho de quem diagnostica, define terapêuti-
cas e acompanha a saúde de cada pessoa e de cada doente. 
Em 2021, continuaremos a trabalhar para um mundo melhor 
e mais saudável. A Gilead concretizou avanços médicos que 
em tempos se julgavam impossíveis. A nossa busca inces-
sante pela inovação está centrada no objetivo de criar um 
mundo mais saudável, através dos tratamentos que desen-
volvemos e da forma como conduzimos a nossa atividade. 
Pretendemos fazer do impossível, possível.
Temos perfeita consciência que não alcançaremos estes 
propósitos sozinhos e que estamos dependentes dos nos-
sos parceiros para os alcançar. Em 2021, a pandemia da CO-
VID-19 vai testar os limites do sistema de saúde e de todos 
os profissionais que nele trabalham, bem como dos seus par-
ceiros. Será imperativo trabalharmos em conjunto para não 
só cuidarmos dos doentes que requeiram hospitalização de-
vido a contraírem COVID-19, como para que os doentes não-
-COVID também possam receber todos os cuidados de que 
necessitem, atempadamente.
O forte instinto de colaboração da Gilead impulsionou uma 
rápida resposta ao surto provocado pela COVID-19. Traba-
lhámos em estreita parceria com governos, agências regula-
doras e organizações de saúde para ajudar a enfrentar este 
importante desafio para a saúde global. Para isso, recorre-
mos a décadas de experiência em antivíricos para responder 
rapidamente à pandemia. Continuamos totalmente empenha-
dos em utilizar os nossos recursos e investigação, para pro-
curar perceber, cada vez melhor, quando e em quem utilizar 
a resposta terapêutica que desenvolvemos, e que está a ser 
utilizada para o vírus que causa a COVID-19. Por outro lado, 
continuamos determinados em servir os doentes, através da 
investigação e inovação no VIH, hepatites virais e Oncologia, 
as áreas terapêuticas em que já estávamos empenhados an-
tes da COVID-19.
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Dignitude=Dignidade+Atitude

Dirigiu-me a Associação Portuguesa de Farmacêuti-
cos Hospitalares (APFH) um honroso convite para 
escrever um pequeno texto para a publicação que 
celebra os seus 30 anos de existência e fê-lo na 

minha qualidade de pessoa ligada ao Programa ABEM :) Rede 
Solidária do Medicamento.
Este pretende ser, e tem sido, um programa de largo alcan-
ce social desenvolvido pela Associação Dignitude que, desta 
sim, fui associada fundadora, a par de um conjunto de perso-
nalidades que muito admiro e de que cito aqui, apenas, a vos-
sa enorme Mestra Professora Odette Ferreira que continua a 
fazer parte das nossas vidas, tais a importância e grandeza 
do que nos transmitiu.
Estando a dirigir-me a farmacêuticos hospitalares, resolvi dar 
como título ao texto uma fórmula, pois é com fórmulas que 
trabalham diariamente. Mas elas não são apenas químicas e 
que bem o sabem os farmacêuticos em geral e os farmacêu-
ticos hospitalares em especial!
Na verdade, tive oportunidade, ao longo de toda a minha vida, 
de conviver com farmacêuticos, quer na minha vida pessoal, 
quer no meu espaço profissional. E aquilo que posso tes-
temunhar é de como é simples e agradável lidar com eles: 
dedicados à profissão, buscando sempre o aperfeiçoamento, 
delicados no trato, discretos na sua competência profissional, 
não se impondo a ninguém mas realizando o seu trabalho 
com todo o esmero, empenho e gosto. 
Poderão dizer que tive sorte, mas só posso dar fé daquilo 
que comigo se passou enquanto antiga responsável por ins-
tituições hospitalares e enquanto antiga titular da pasta da 
Saúde.
Comportamentos desviantes, naturalmente, acontecem em 
todas as classes profissionais, mas esses só mancham quem 
os pratica, casos tão isolados que são. E existem instrumen-
tos próprios para lidar com eles e tomar as decisões certas.
A realidade é que nunca fui chamada a ter que resolver um 
problema com farmacêuticos hospitalares e tal podia ter 
acontecido, naturalmente, porque as circunstâncias de gran-
de pressão com que hoje em dia se vive e trabalha e a mín-
gua de recursos, designadamente humanos, a que acresce a 
complexidade das terapêuticas em ambiente hospitalar, au-

mentam o risco do exercício profissional e, em consequência, 
a probabilidade de ocorrência de acidentes. Tive a felicidade 
de tal nunca ter acontecido.
Fui assistindo antes, aliás, a uma crescente integração dos 
farmacêuticos hospitalares nas equipas de profissionais de 
saúde e quanto mais evoluídos e com formação internacio-
nal eram os diretores de serviços médicos, mais envolviam 
os farmacêuticos na prescrição e na avaliação e revisão dos 
protocolos farmacológicos estabelecidos.
Sem ruído, sem reivindicação dos próprios, antes por inicia-
tiva alheia apenas porque era mais adequado assim passar a 
ser, a bem dos doentes, face à excelência da sua preparação 
técnica e científica. 
E também sou testemunha da enorme paciência que tiveram 
para aguardar a provação da vossa carreira que começou a 
ser negociada no meu mandato no Ministério e que quase 
corria o risco de ficar no limbo dos documentos esquecidos. 

MARIA DE BELÉM ROSEIRA
Associada fundadora da Associação Dignitude
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Valeu, mais uma vez, a firmeza da vossa Bastonária, Profes-
sora Ana Paula Martins e a vossa tenacidade!
Daí a importância da fórmula que decompõe o nome da As-
sociação Dignitude. Porque ela resulta maioritariamente do 
impulso da classe farmacêutica, no seu conjunto: seja o far-
macêutico de oficina, seja o hospitalar, seja o da indústria 
farmacêutica. 
Muitos não se aperceberam das consequências sociais de-
sastrosas do programa de ajustamento financeiro mas os 
farmacêuticos não se incluíram nesse grupo. Perceberam 
que os cêntimos que separavam uma família atingida pela 
pobreza mais dura do acesso ao medicamento iriam agravar 
desmedidamente as suas condições de vida e de saúde e 
que a maneira de lidar com problemas desta natureza não 
é a indiferença. Essa forma de estar, já Ionesco nos ensinou 
magistralmente, só desaparece quando o problema nos bate 
à nossa porta com dureza e crueldade! 
Mas essa não é a forma correta de viver em comunidade. 
Porque comunidade é, por natureza, interdependente e ne-
nhum de nós resistiria se dela se apartasse.
É a natureza única e irrepetível de cada ser humano, o facto 
de não poder ser objeto de troca porque não há nada equi-
valente, como nos ensinou Kant, que lhe confere dignidade. E 
uma forma de a reconhecer é a maneira como respeitamos 
cada ser humano, sobretudo nas suas vulnerabilidade e nas 
suas maiores fragilidades.
É isso que o programa Abem :) tenta fazer.
Reunir boas vontades, investir em parcerias virtuosas - a 
união continua a poder fazer a força - respeitar a privacida-
de das pessoas, não invadindo a sua história pessoal, articu-
lando-se com os parceiros que podem certificá-la e usar as 
tecnologias de informação para que o/a farmacêutico/a que 

atende quem teve acesso ao cartão de beneficiário, porque 
preenche a condição de recursos e os critérios estabelecidos, 
faculte acesso aos medicamentos prescritos sem qualquer 
pagamento e com total discrição.
Este é um programa que conta com muitos parceiros, desde 
instituições sociais a autarquias locais. Com muitos associa-
dos - muitos deles farmacêuticos - insere-se em programas 
de responsabilidade social de associações empresariais que 
assumem os custos de estrutura conjuntamente com os as-
sociados e que já abrange mais de 13 mil beneficiários em 
todo o território nacional. Um programa que tem como marca 
a transparência e a prestação de contas pois o valor de todos 
os donativos que recolhe são integralmente integrados num 
Fundo Solidário com auditoria própria e que se destina exclu-
sivamente ao pagamento da parte não comparticipada pelo 
Estado dos medicamentos prescritos. Um programa que tem 
sido reconhecido e premiado nacional e internacionalmen-
te e que nasceu e se desenvolveu muito pelo envolvimento 
dos farmacêuticos e com o “amadrinhamento” conceptual da 
vossa/nossa Bastonária.
Tendo em atenção os resultados já alcançados, o já demons-
trado valor social deste programa e a necessidade do seu 
crescimento, pois as necessidades que visa satisfazer estão 
longe de estar alcançadas, em jeito de celebração do trigési-
mo aniversário, o que vos desejo é que insistam em manter 
e aprofundar aquilo que melhor vos caracteriza no exercício 
profissional: a busca permanente de cada vez mais e me-
lhor conhecimento e a capacidade de estabelecerem com as 
pessoas com as quais convivem nos estabelecimentos onde 
exercem a vossa profissão uma relação humana personali-
zada e a empatia que permite compreender as histórias de 
vida que se escondem por trás de um olhar sofrido que busca 
proteção bem como a capacidade para porem em prática a 
fórmula mágica que cruza atitude com dignidade e dignidade 
com atitude.
Muitos parabéns e as maiores felicidades!
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APFH assumiu ao longo  
dos anos um lugar no setor  
da saúde em Portugal 

Em primeiro lugar, na qualidade de presidente do IN-
FARMED, gostaria de congratular a Associação Por-
tuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH) pelo 
seu 30.º aniversário. 

É bem merecido que se reconheça o papel determinante que 
os farmacêuticos hospitalares sempre desempenharam no 
sistema de saúde português, participando na gestão das te-
rapêuticas e assegurando uma visão global da utilização dos 
medicamentos e dos dispositivos médicos, com disciplina e 
rigor, nos nossos hospitais. 
Deste modo, é com especial memória que observo as con-
quistas que têm sido alcançadas desde que iniciei a minha 
carreira profissional na qualidade de farmacêutico hospitalar, 
no Hospital de Egas Moniz. 
A recente adoção da residência farmacêutica assinala um 
marco importante na diferenciação e especialização dos far-
macêuticos, contribuindo para a afirmação do seu importante 
contributo na prestação de cuidados de saúde nos hospitais 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Neste último ano, em que a nossa vida pessoal e profissional 
tem sido marcada por diversos sacrifícios e desafios, os far-
macêuticos hospitalares têm demonstrado estar à altura da 
exigência.
De reconhecer também, a dedicação, o rigor e o apoio dos 
profissionais de Farmácia Hospitalar, nos vários projetos de 
dispensa de proximidade, com excelentes resultados.
Nesse sentido, é de destacar o papel da APFH que assumiu 
ao longo dos anos, por mérito próprio, um lugar no setor da 
saúde em Portugal, ajudando na definição das políticas do 
setor e realçando o papel fulcral do farmacêutico na atividade 
hospitalar.
A Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares 
está de parabéns pelo trabalho que desenvolve continuamen-
te há três décadas e pelo apoio prestado aos seus associa-
dos. Parabéns à APFH e a todos os farmacêuticos hospitala-
res que representa!

RUI SANTOS IVO
Presidente do INFARMED
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Parabéns ao trabalho  
de 30 anos da APFH e seus  
dedicados profissionais 

A evolução no diagnóstico e tratamento em Medicina 
é cada vez mais rápida e complexa. A abordagem 
multidisciplinar nas diferentes áreas da Medicina é 
cada vez mais importante e constituí diferença fun-

damental para o êxito dos resultados em Saúde.
Quando se fala em abordagem multidisciplinar pretende-se 
designar a combinação de conhecimentos e experiência dos 
diferentes profissionais das várias áreas de conhecimento: 
Medicina, Farmácia, Enfermagem, Psicologia, Nutrição, entre 
muitas outras, dependendo do tipo de patologia.
Nas últimas décadas em Portugal, tem-se assistido a uma 
importância crescente do farmacêutico hospitalar, colaboran-
do nas diferentes equipas multidisciplinares com o objetivo 
de se obter o uso responsável do medicamento, e auxiliando 
nas dúvidas farmacológicas que possam surgir. O objetivo 
comum e final desta abordagem é otimizar os resultados para 
os doentes, aumentado a segurança e eficácia. 
Em Oncologia, o papel do farmacêutico hospitalar é ainda 
mais fundamental. Lida-se com drogas em que a intensida-
de de dose eficaz está muito próxima da dose tóxica má-
xima tolerável. A preparação das drogas antineoplásicas é 
centralizada na Farmácia Hospital, sendo os procedimentos 
de preparação completamente monitorizados e duplamente 
auditados, por equipas dedicadas.
Esta abordagem exige profissionais altamente treinados e 
qualificados, tendo a Farmácia Hospitalar nacional feito um 
esforço para melhor distribuição dos recursos humanos, trei-
no necessário e adequada prestação de serviços aos doentes 
oncológicas.
Muitos dos Hospitais de Dia de Oncologia nacionais têm já um 
farmacêutico residente, elemento fundamental para o uso se-
guro, eficaz e ótimo do medicamento. Tem-se verificado uma 
articulação muito profissional e profícua com os médicos e 
enfermeiros do serviço, a sua presença permite a resolução 
mais rápida e eficaz das intercorrências que vão surgindo. A 
presença do farmacêutico no Hospital de Dia de Oncologia 

ANA RAIMUNDO
Presidente da Sociedade Portuguesa  

de Oncologia
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permite o desenvolvimento de estratégias adequadas de ga-
rantia de qualidade nos processos de utilização do medica-
mento, no que respeita à deteção de erros, e identificação de 
oportunidades de melhoria.
Todas as prescrições em Oncologia devem ser revistas e 
validadas pelo farmacêutico antes da sua preparação e ad-
ministração, melhorando a segurança na sua administração. 
Relativamente à segurança do doente em Oncologia, é ainda 
mais importante a confirmação de todos os aspetos ligados 
à administração de fármacos citotóxicos: doente certo, medi-
camento certo, dose certa, via certa, tempo certo, informação 
certa e documentação certa. Têm ainda um papel fundamen-
tal na garantia da comunicação de reações adversas e erros 
relacionados com os medicamentos aos programas nacionais 
de farmacovigilância. 
Damos assim parabéns ao excelente trabalho desenvolvido, 
assim como a toda a dedicação dos farmacêuticos, esperan-
do que esta colaboração se mantenha e reforce nos anos 
vindouros.
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Comunidade farmacêutica hospitalar, 
um dos pilares essenciais  
para o sistema de saúde 

A interação da Pfizer com a comunidade farmacêuti-
ca hospitalar tem, desde há 65 anos, sido caracte-
rizada por uma relação de proximidade e confiança, 
sendo parte integrante do nosso DNA. Desde a pri-

meira hora temos colegas farmacêuticos nos mais variados 
departamentos, que refletem internamente os valores e o 
sentido de missão que estes profissionais demonstram na 
sua relação com a comunidade hospitalar e com os doentes. 
Sempre procurámos ouvir e entender as necessidades da 
comunidade farmacêutica e constituirmo-nos como parcei-
ros de longa data, na área da educação dos profissionais de 
farmácia hospitalar. Esta parceria estende-se muito além do 
que é a disponibilização dos nossos medicamentos e vacinas, 
abrangendo projetos de educação para a saúde, na atuali-
zação das competências técnicas e científicas, de forma a 
apoiar a formação de farmacêuticos hospitalares de exce-
lência. 
A comunidade farmacêutica hospitalar é um dos pilares 
essenciais para o nosso sistema de saúde, quer na perspe-
tiva de garantia da qualidade dos cuidados terapêuticos aos 
doentes nos hospitais portugueses, quer como membro in-
tegral e fundamental das equipas hospitalares multidiscipli-
nares, que estudam cada caso clínico com um olhar técnico 
e humano único. Para a Pfizer, continuará a ser motivo de 
orgulho e privilégio trabalhar lado a lado com os farmacêuti-
cos hospitalares portugueses e endereçamos a todos os pa-
rabéns pelos 30 anos da fundação da Associação Portuguesa 
de Farmacêuticos Hospitalares.

DR.ª SUSANA CASTRO MARQUES
Diretora médica da Pfizer Portugal

DR. PAULO TEIXEIRA
Diretor-geral da Pfizer Portugal 
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EUROPEAN BIOSAFETY NETWORK
Wish APFH well for the next 30 years 
and continuing to work with it  
to prevent exposure to carcinogenic 
hazardous drugs

The European Biosafety Network is delighted to ce-
lebrate the 30th anniversary of the APFH, to thank 
the Association for its vital contribution to an impor-
tant and ongoing debate on occupational safety and 

health in Portugal and Europe and to wish it well for the next 
30 years.
I first came across the Association three years ago at your 
Congress where I was welcomed by some of the new leaders 
of APFH and so began a relationship and many trips to Lisbon 
for planning meetings with pharmacists and representatives 
of nurses and technicians.  This joint activity resulted in a 
very successful Summit on 5 December 2019 at Infarmed 
to debate and move forward a solution to the issue of occu-
pational exposure to carcinogenic hazardous drugs by phar-
macists and other healthcare workers.  The Summit was at-
tended by more than 100 people and we would have loved to 
have accommodate more pharmacists but unfortunately the 
capacity of the catering facilities could not meet the demand 
from the greater numbers of people who wished to attend.
Hospital pharmacy is clearly at the centre of this discussion 
and I am glad to say that APFH is taking the lead on this 
issue in Portugal.  A further workshop including APFH was 
organised in July 2020 by the European Commission to focus 
again on the issue and the need for legislation at the Euro-
pean level to prevent occupational exposure and the resulting 
risk of health problems for pharmacists and other healthcare 
workers.  The conclusion of this workshop of Portuguese sta-
keholders was that the Carcinogens and Mutagens Directive 
(CMD) needs to be amended to include hazardous drugs and 
this view was widespread if not universal, including the agen-
cies of the Portuguese Government.  It is therefore opportune 
that for six months from January 2021 Portugal holds the 

Presidency of the European Council and will therefore have 
a crucial role to play in ensuring that this legislation is enac-
ted.  The European Parliament is currently considering draft 
amendments to both include hazardous drugs in Annex I of 
the CMD but also non-legislative guidance and standards of 
practice and creating a regularly updated European list of ha-
zardous drugs and a definition of hazardous drugs.
It is also opportune now as Europe’s Beating Cancer Plan 
is being considered by the European institutions including 
a new year long special Cancer Committee in the European 
Parliament.   This plan is designed to address the fact that 
every year, 3.5 million people in the EU are diagnosed with 
cancer, and 1.3 million die from it. Over 40% of cancer cases 
are preventable. Without reversing current trends, it could be-
come the leading cause of death in the EU. Europe’s beating 
cancer plan aims to reduce the cancer burden for patients, 
their families and health systems. It will address cancer rela-
ted inequalities between and within Member States with ac-
tions to support, coordinate and complement Member States’ 
efforts.

IAN LINDSLEY
Secretary of the European Biosafety Network
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The European Biosafety Network believes that the plan also 
has to consider the potential benefits for workers, the health-
care system, patients and their families, by what has already 
identified as a preventive instrument in the plan’s roadmap, 
namely further legislative measures to reduce exposure to 
carcinogenic substances in the workplace.
Every year more than 12.7 million healthcare workers in Eu-
rope are potentially exposed to hazardous cytotoxic drugs, 
which are mainly used to treat cancer and are carcinogenic, 
mutagenic and reprotoxic.   Studies show that hospital wor-
kers who handle cytotoxic drugs are three times more likely 
to develop malignancy and that nurses exposed to cytotoxic 
drugs are twice as likely to miscarry.   Given that the roadmap 
says that 40% of cancers are preventable, now is the time to 
intervene to apply the control measures in the existing Car-
cinogens and Mutagens Directive 2004/37/EC (CMD) to the 
preparation, administration and disposal of hazardous drugs 
to prevent exposure. 
In terms of the European legislative framework, the CMD is 
the only effective and existing legislation which is regularly 
reviewed to protect workers, patients and carers from ex-
posure to hazardous drugs.  There are risks for the families 
of patients who stay with them in hospital but also because 
cancer treatment is increasingly being delivered in the home 
and, with an ageing population, in increasing numbers.  Most 
patients and their families will be completely unaware of the 
potential danger of exposure to carcinogenic drugs and how 
to handle them properly and that includes the most vulnera-
ble: the young, the elderly and pregnant women.
The only way to change behaviour and practice and introduce 
effective preventative and risk management measures is to 
ensure that a list of hazardous drugs is included in the CMD.  
These drugs must be manufactured, used and disposed of 
in a ‘closed technological system’ as defined by the CMD.    
Across the EU there is very little protection from exposure 
in practice and there is institutional resistance to behavioural 
change to prevent exposure.
On 5 June 2019, the third revision of the CMD (CMD3) in-
cluded amendments recognising and prioritising for the first 
time the specific importance of protecting workers and pa-
tients who are exposed to such drugs through work involv-
ing: the preparation, administration or disposal of hazardous 
drugs, including cytotoxic drugs; services related to cleaning, 
transport, laundry or waste disposal of hazardous drugs or of 
materials contaminated by such drugs; or personal care for 
patients treated with hazardous drugs. 
The European Commission is required by CMD3 to complete 
a study and consultation on assessing the option of further 
amending the Carcinogens and Mutagens Directive to include 
hazardous drugs, including cytotoxic drugs, and then to pro-
duce a report including a potential legislative proposal.  
The European Commission must accept Parliamentary 
amendments for the fourth revision, called CMD4,  in 2021 

that include hazardous drugs in Annex I, and in particular 
the three pharmacotherapeutic groups of antineoplastics, an-
tivirals and immunosuppressants.  Healthcare workers, pa-
tients and their families deserve to be protected by legislation 
now with the best possible systems of work, technology and 
education and training to avoid the risk of toxic and genetic 
damage and deadly diseases that may result from exposure 
to hazardous drugs.
We hope that APFH, its members and other healthcare or-
ganisations in Portugal will join with us to continue lobby 
the European Commission, the Portuguese Government and 
Members of the European Parliament to ensure that Europe-
an legislation is passed in 2021 to include hazardous drugs 
and prevent exposure of pharmacists and other workers, pa-
tients and their families.  Together we can help to create a 
much safer place in hospitals that we can be proud of for the 
next 30 years that will reflect the hard work of the Associa-
tion over the last 30 years.

Together we can help 
to create a much safer 
place in hospitals that 
we can be proud of for 
the next 30 years that 
will reflect the hard 
work of the Association 
over the last 30 years
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Sinergia com os farmacêuticos  
hospitalares é fundamental para a ViiV 
Healthcare honrar a sua missão

Parabéns à Associação Portuguesa de Farmacêuticos 
Hospitalares (APFH) por estes 30 anos de compro-
misso com a Farmácia Hospitalar! Desejo que con-
tinuem a inovar e a acrescentar valor pela promo-

ção da partilha de boas práticas, pelo debate de informação 
científica atualizada e relevante e pelo estímulo à produção e 
apresentação de trabalhos científicos.
Pelo nosso lado, nós ViiV Healthcare, estamos empenhados 
em encontrar soluções inovadoras para satisfazer as diver-
sas necessidades da comunidade VIH e não iremos parar até 
termos mais formas de tratar e, esperançosamente um dia 
curar, a infeção por VIH.
A colaboração entre a ViiV Healthcare e a APFH enquadra-se 
na forte parceria entre a ViiV Healthcare – empresa global 
especializada na infeção por VIH – e as sociedades científi-
cas, associações médicas e farmacêuticas, academia e pro-
fissionais de saúde a operar nesta área. 
É através destas parcerias que apoiamos, pela via da 
educação médica independente, a formação em Portugal dos 
nossos especialistas. 
Sabemos qual a importância de proporcionar formação con-
tínua, isenta e de elevada qualidade. E, para o futuro, antevejo 
a continuidade desta excelente parceria.
Neste sentido, a sinergia com a APFH e os seus associados, 
os farmacêuticos hospitalares, tem sido fundamental para 
que a ViiV Healthcare honre a sua missão de não deixar para 
trás nenhuma pessoa a viver com infeção por VIH ou “leaving 
no person living with HIV behind”. 
De facto, estes profissionais são um pilar fundamental dentro 
do sistema de saúde. São interlocutores de excelência pelo 
apoio diferenciado e imprescindível às pessoas que vivem 
com infecção por VIH, na adesão à terapêutica antirretrovíri-
ca, na deteção de possíveis interações medicamentosas, er-
ros de administração, farmacovigilância, entre muitos outros 
aspetos.
Especializados no circuito do medicamento, os farmacêuticos 
hospitalares têm tido um papel crítico para garantir o forne-
cimento atempado da terapêutica ao doente, durante a fase 
pandémica que atravessamos e que continua a ser uma das 
nossas maiores preocupações.
Neste âmbito, considero importante destacar a rapidez com que 
a APFH se adaptou ao “novo normal” transformando o Congres-
so Anual num evento virtual de elevada adesão, que permitiu 

INÊS ROXO
Country Manager Portugal ViiV Healthcare

a atualização de elevada qualidade e partilha de boas práticas 
entre os farmacêuticos hospitalares, nesta fase pandémica.
Sublinho o caráter permanentemente inovador deste con-
gresso no que diz respeito aos temas abordados, aos pa-
lestrantes convidados e ao formato das várias sessões. É 
notória a procura constante de atualização e dinamização tão 
crítica para estes profissionais de saúde.
Para a ViiV, o Congresso Nacional da APFH é o momento 
de excelência de comunicação com estes profissionais de 
saúde. É anualmente preparado pela ViiV Healthcare, com 
grande cuidado, com o objetivo de garantir a comunicação 
científica mais relevante para a prática clínica dos farmacêu-
ticos hospitalares que trabalham na área da infeção por VIH 
em Portugal.
Ao longo dos últimos anos, a ViiV Healthcare, na qualidade 
de líder do mercado VIH em Portugal, tem-se destacado pela 
inovação terapêutica, focada no doente.
Procuramos desenvolver soluções terapêuticas, que vão além 
da supressão viral e que sejam realmente impactantes na 
vida do doente. 
O Congresso Anual da APFH  sempre foi e continuará a ser o 
momento-chave de apresentação da inovação à comunidade 
de farmacêuticos hospitalares em Portugal. E, ao longo dos 
anos, temos privilegiado sempre a comunicação dos dados 
científicos mais recentes e o debate da experiência e par-
tilha de boas práticas, nesta importante iniciativa de âmbito 
nacional.
Parabéns APFH pelo excelente trabalho desenvolvido duran-
te estes 30 anos!
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MAIS QUE NOS DESAFIES, VOLTAREMOS 
MAIS FORTES. MAIS DETERMINADOS EM 
TRAZER AVANÇOS NA CIÊNCIA E PARCERIAS 
PARA LUTAR CONTRA TI E CONTRA O QUE TU 
REPRESENTAS, E, UM DIA, VAMOS  
ERRADICAR-TE DE VEZ. 
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APJF e APFH juntas  
por um objetivo comum 

No âmbito da comemoração do aniversário da As-
sociação Portuguesa de Farmacêuticos Hospi-
talares (APFH), muito honra a Associação Por-
tuguesa de Jovens Farmacêuticos (APJF) poder 

dirigir-vos estas palavras. Durante muitos anos uma área 
da nossa profissão considerada de difícil acesso para 
os farmacêuticos recém-formados, a Farmácia Hospita-
lar sempre foi um lugar cobiçado, que muito prestigia a 
classe e congrega um grupo de profissionais que, muito 
discretamente e por vezes desconhecidos do público em 
geral, têm um papel fundamental na garantia da segu-
rança do doente e prestação de cuidados de saúde de 
excelência em todo o País. Felizmente, esta falta de visi-
bilidade social está cada vez mais mitigada e sinal disso 
foi a reconstituição da carreira farmacêutica em 2017 e a 
publicação, neste ano de 2020, do diploma que regula a 
residência farmacêutica nos hospitais portugueses. Mar-
co indelével para a Farmácia Hospitalar em Portugal, este 
grande passo foi, sem dúvida, uma melhoria para a pro-
fissão e um facto determinante que criou condições para 
que os farmacêuticos pudessem dispor de um percurso 
comum de progressão profissional e de diferenciação 
técnico-científica, vendo reconhecido o seu perfil próprio 
de competências. Estas conquistas recentes são também 
o reconhecimento do papel preponderante do farmacêu-
tico em contexto hospitalar e a oportunidade de divulgar, 
através dos grandes meios de comunicação social, a rele-
vância da sua ação na vida de todos os que recorrem ao 
sistema de saúde a este nível.
Com a mudança de paradigma nos últimos anos e com 
o crescimento da oferta formativa na área das Ciências 
Farmacêuticas, as circunstâncias trouxeram-nos a uma 
realidade em que cerca de 40% dos farmacêuticos ativos 

FRANCISCO SÁ
Farmacêutico hospitalar, presidente  

da Mesa da Assembleia Geral da Associação 
Portuguesa de Jovens Farmacêuticos

têm menos de 35 anos. A Farmácia Hospitalar não ficou 
de fora deste fenómeno e, felizmente, com o aumento 
da procura por parte dos empregadores que reconhecem 
cada vez mais a importância do farmacêutico no dia a dia 
da vida hospitalar, assistimos hoje a um grande número 
de jovens farmacêuticos dedicados a esta área. Ora, com 
todas as mais-valias que nos chegam com o rejuvenes-
cimento da profissão, muitos são também os desafios de 
transmissão de conhecimento proveniente da experiência 
acumulada daqueles que nos precedem. A APFH revelou, 
desde sempre, ser o fórum de excelência, não só para 
a constante atualização formativa e científica dos far-
macêuticos hospitalares portugueses, mas também para 
a partilha de conhecimentos e experiências entre mais 
velhos e mais novos através dos vários eventos que pro-
move ao longo do ano. Com programas e oradores de 
excelência, tanto nacionais como internacionais, são re-
conhecidos pelos profissionais da área a importância de 
eventos como o Congresso Nacional da APFH (reunião 
magna de farmacêuticos hospitalares), as formações es-
pecíficas nas várias áreas de conhecimento, as Reuniões 
APFH de Atualização nas mais diversas especialidades, 
entre outros.
Não pode deixar, por isso, a APJF, em nome de todos os 
jovens farmacêuticos portugueses, de felicitar a direção 
da APFH e todos os seus associados, pela comemoração 
do 30.º aniversário, com votos de que mantenham o no-
bre espírito de dignificar a profissão farmacêutica e for-
mar farmacêuticos hospitalares de excelência na prática 
clínica, investigação e ensino. Para isso, sabem que po-
dem sempre contar com os jovens de cada tempo, e neste 
caso com cada um de nós, com a garantia de que esta-
remos sempre convosco na senda deste objetivo comum.
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APFH: O papel significativo na formação 
complementar dos estudantes do MICF 

Ao longo dos últimos anos, os serviços farmacêuticos 
hospitalares e, por consequência, o farmacêutico hos-
pitalar têm vindo a ganhar uma importância colossal, 
pelos desafios que lhe têm sido impostos, os quais têm 

vindo a ser diariamente dominados. Tal espírito irreverente é fru-
to da mestria científica e dedicação à saúde que estes farmacêu-
ticos têm mostrado possuir, e que lhes permite contribuir para a 
centralização dos cuidados no doente. 
É com base na premissa da necessidade de prestação dos me-
lhores cuidados de saúde ao doente que o farmacêutico surge 
como parte integrante de equipas multidisciplinares em âmbito 
hospitalar e que demonstram a importância da colaboração in-
terprofissional com os restantes profissionais de saúde, perspeti-
vando e contribuindo para a descoberta de caminhos inovadores 
que satisfazem as necessidades em saúde dos doentes. 
Como especialista em todo o circuito do medicamento, o farma-
cêutico hospitalar contribui desde logo para o processo logístico 
dos medicamentos e dos produtos farmacêuticos na sua íntegra, 
sendo também a figura principal na gestão dos mesmos. O pa-
pel que o farmacêutico hospitalar assume no entendimento dos 
mecanismos de financiamento hospitalar é verdadeiramente sig-
nificativo e de extrema responsabilidade, podendo exercer assim 
a gestão dos medicamentos e dos produtos de saúde no seu 
expoente máximo. 
Além disso, fruto da forte formação técnica e científica pelo qual 
pauta o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), o 
farmacêutico hospitalar tem a seu cargo a distribuição e dispensa 
de medicamentos e de produtos farmacêuticos, sendo por isso, 
a peça chave naquela que é a preparação de regimes terapêu-
ticos personalizados, nos quais a intervenção do farmacêutico 
hospitalar é essencial para o cumprimento da prescrição médica 
e para o aumento da segurança em todo o circuito do medica-
mento. A par disto, a missão de preparação de medicamentos 
estéreis e não estéreis surge como função inerente ao farmacêu-
tico da área hospitalar, a qual está presente no dia-a-dia destes 
profissionais. No entanto, e alongando-me um pouco mais neste 
ponto, foi com o surgimento da vacina contra a COVID-19 e no 
processo meticuloso de correta preparação das doses a admi-
nistrar da mesma, que a própria sociedade ficou mais alerta para 
o trabalho desempenhado por estes profissionais que, com toda 
a concentração e cuidados, tornam possível a existência de um 
processo ágil de vacinação contra uma pandemia que tarda a sair 
das nossas vidas. 
Também na vanguarda da implementação de ensaios clínicos que 
contribuíram para a evolução do conhecimento desta doença e 

CAROLINA SIMÃO
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do seu tratamento, estiveram os farmacêuticos hospitalares. Pela 
sua vasta experiência, os farmacêuticos que exercem funções 
na área hospitalar, congregam em si as competências exigidas 
para a elaboração e monitorização de projetos de investigação 
e de ensaios clínicos que, numa altura como a que vivemos, se 
assume essencial para a restauração da vida como a conhecía-
mos pré-COVID. 
A pandemia de COVID-19 colocou à descoberta vários dos pro-
blemas inerentes à organização dos diversos sistemas de toda a 
sociedade mas, uma vez mais, os farmacêuticos estiveram pre-
sentes e não falharam à chamada. Farmacêuticos hospitalares 
que, devido ao vírus que dominou os nossos dias viram o seu 
esforço estendido ao limite e, mesmo assim, não deixaram de 
satisfazer aquelas que eram as necessidades da pessoa com 
doença e na qual centralizaram todo o seu foco e trabalho, con-
tribuindo de forma heroica para o debelar desta pandemia. Uma 
vez mais, foi desta forma que, estes profissionais mostraram a 
sua versatilidade e capacidade de adaptação, nunca descurando 
nem deixando para trás o acompanhamento dos doentes com 
patologias crónicas, primando sempre pela adequação da tera-
pêutica dos mesmos às respetivas necessidades.
Para promover o desenvolvimento, inovação e formação contínua 
dos farmacêuticos hospitalares surgiu a Associação Portuguesa 
de Farmacêuticos Hospitalares (APFH) a qual comemora três 
décadas de existência. O brio com que a APFH tem representa-
do eximiamente todos os farmacêuticos hospitalares nos últimos 
trinta anos é verdadeiramente exemplar, sendo que, através da 
mesma têm sido alcançados os desígnios destes profissionais. 
Por outro lado, a APFH tem contribuído de forma significativa 
para a formação complementar dos estudantes do MICF, ofere-
cendo aos mesmos um vasto leque de formações que lhes per-
mite explorar, aprender e adquirir valências que serão uma mais 
valia para os futuros farmacêuticos. Enquanto representante da 
APEF e, em nome de todos os estudantes do MICF, resta-me 
agradecer pela preocupação que a APFH tem tido para com a 
formação dos mesmos. 
Por tudo o mencionado anteriormente, pelo trabalho incansável e 
profissionalismo desta Associação e dos profissionais que repre-
senta, parabenizo a mesma pelos seus trinta anos de existência. 
Parabéns APFH!
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APFH: 30 anos ao serviço  
dos farmacêuticos hospitalares  
e dos doentes

Como responsável da AbbVie Portugal, é com 
enorme prazer que felicito a Associação Por-
tuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH) 
pelo seu trigésimo aniversário. Não poderíamos 

deixar de nos associar a esta celebração e era para nós 
realmente importante aproveitar esta data para enaltecer 
o trabalho extraordinário desenvolvido pela APFH ao lon-
go destes trinta anos. 
Em três décadas, a APFH não cessou nunca de perseguir e 
cumprir aquela que é a sua missão: promover o desenvolvimen-
to e a atualização das competências técnicas e científicas, acom-
panhando a inovação, para formar farmacêuticos hospitalares de 
excelência na prática clínica, investigação e ensino. 
Tem sido para a AbbVie um enorme prazer colaborar, apoiar 
e acompanhar a evolução da APFH ao longo dos anos, uma 
associação que se tornou numa referência nacional no setor 
da Saúde e que tem tido um papel ativo na formação e valori-
zação dos farmacêuticos hospitalares, profissionais de saúde 
tão importantes para a qualidade dos cuidados prestados aos 
doentes. 
A AbbVie associou-se desde muito cedo à APFH e aos seus 
objetivos, com os quais nos identificamos plenamente, uma 
vez que em comum temos o compromisso com os doentes, 
a melhoria dos cuidados prestados e a sustentabilidade do 
sistema de saúde. Nesse sentido, fizemos questão de apoiar 
sempre que possível as diversas iniciativas que a APFH tem 
vindo a promover e que têm contribuído de forma inequívoca 
para a contínua atualização dos farmacêuticos hospitalares e, 
consequentemente, para a melhoria generalizada dos cuida-
dos de saúde em Portugal. 
Exemplo disso mesmo é o Congresso Nacional da APFH, um 
evento que tem vindo a caracterizar-se, ano após ano, por 
uma notoriedade ímpar, quer pela qualidade do programa 
como dos palestrantes. Este evento é hoje um encontro in-
contornável, alicerçado num grande empenho das comissões 
organizadoras envolvidas na preparação de cada edição. Mas 
muitas outras iniciativas de enorme valor têm sido promovi-
das pela APFH ao longo destes últimos trinta anos.
O aniversário da APFH é também uma oportunidade para fe-
licitar, agradecer e realçar o papel dos profissionais da saúde 
por ela representados: os farmacêuticos hospitalares.  Me-
recem todo o nosso apreço, pois constituem um pilar funda-
mental da organização hospitalar e são uma chave essencial 
para o sucesso da terapêutica e, consequentemente, para a 

melhoria da saúde dos portugueses. Um obrigado a todos 
os farmacêuticos hospitalares, que todos os dias garantem 
o correto e seguro acesso dos doentes aos medicamentos, 
prestando informação precisa e oportuna, proporcionando 
cuidados de excelência. 
A APFH e os farmacêuticos hospitalares são para nós um 
importante parceiro. A AbbVie jamais conseguiria cumprir 
aquilo a que se propõe – causar um impacto notável na vida 
das pessoas, sem estes profissionais de saúde. Porque para 
mudar vidas não basta desenvolver e disponibilizar medica-
mentos inovadores, precisamos de médicos, enfermeiros e, 
naturalmente, de farmacêuticos. São quem acompanha de 
perto os doentes e a chave para o sucesso de qualquer te-
rapêutica. 
O nosso compromisso para com a APFH é sólido, fruto de 
uma parceria de vários anos que mantemos e que pretende-
mos reforçar.  Para o futuro, aquilo que esperamos e deseja-
mos da APFH é o mesmo empenho e vontade de promover 
o desenvolvimento contínuo dos farmacêuticos hospitalares. 
Da AbbVie, a APFH pode continuar com um parceiro sempre 
presente e empenhado em concretizar uma missão comum: 
causar um impacto positivo na vida dos doentes. 
Em nome pessoal e institucional, reitero os votos de muitos 
anos em prol da saúde dos portugueses, felicitando a APFH, 
os seus quadros sociais e todos os associados que, ao longo 
destes 30 anos, fizeram e ainda fazem a história da APFH. 
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Combatemos os desafios de saúde mais 
difíceis com ciência avançada, colocando 
a paixão pelo nosso trabalho onde existem 
maiores necessidades. Porque o nosso 
objetivo como empresa biofarmacêutica 
global é causar um impacto notável na vida 
das pessoas.

Está nas mãos de todos nós transformar 
possibilidades em medicina que ajuda 
milhões de pessoas. Por essa razão, 
estabelecemos parcerias com autoridades 
de saúde, instituições académicas, grupos 
científicos e associações de doentes. Juntos, 
estamos a inventar o futuro da medicina. 
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