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O ministro Adalberto Campos Fernandes com a bastonária e o ex-bastonário. Carlos Mauricio Barbosa (à direita) 

SAUDE 

Milhões de remédios 
em falta nas farmácias 
CRISE O  Farmácias com problemas económicos não conseguiram ter todos os medicamentos 
necessários. ORDEM O  Nova bastonária dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, tomou posse ontem. 

CRISTINA SERRA 

U
m total de 57 milhões de 
embalagens de medica-
mentos faltou nas farmá-

cias em 2015, uma situação que 
ilustra a crise económica que 
o setor farmacêutico atravessa. 
O alerta partiu da nova basto-
nária da Ordem dos Farmacêu-
ticos, Ana Paula Martins, na ce-
rimónia de tomada de posse, 
que decorreu ontem na Facul-
dade de Farmácia da Universi-
dade de Lisboa. 

"Os indicadores económicos, 
financeiros e laborais conduzi-
ram os farmacêuticos, nos últi-
mos anos, a uma classe profis- 

REDUÇÃO  DA DESPESA 
COM REMÉDIOS COLOCA 
PAÍS AO NÍVEL DA ROMÉNIA 

sional no limiar da subsistên-
cia", afirmou Ana Paula Mar-
tins, acrescentando que a redu-
ção da despesa com medica-
mentos no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) atirou o País para 
valores só "comparáveis à Ro-
ménia, Hungria e Letónia". No 
entanto, apesar desse estrangu-
lamento económico no setor 
farmacêutico nos últimos anos,  

os "doentes não ficaram sem 
medicamentos", sublinho a 
bastonária, que sucedeu no car-
go a Carlos Maurício Barbosa. 

Ana Paula Martins defendeu 
ainda a integração dos farma-
cêuticos nas equipas de saúde  

familiar e a legislação da carrei - 
ra farmacêutica no SNS. O mi-
nistro da Saúde, Adalberto 
Campos Fernandes, apelou a 
uma "cooperação" entre os 
profissionais no setor da saúde e 
sublinhou a importância do pa  

pel do farmacêutico junto das 
populações: "muitas vezes é o 
único contacto dos cidadãos 
com o sistema de saúde" (mais 
informação na pág. 47) . • 
NOTICIA EXCWSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEI 

CORREIC, 


