
EM ALCOCHETE O GASTO COM MEDICAMENTOS É INFERIOR AO DOS RESTANTES CONCELHOS

Cada habitante do distrito
gasta 192 euros em farmácias
O estudo promovido pela faculdade de farmácia alude para o aumento do acesso a fármacos, no período pós
troika, e denuncia a falta de medidas de uso racional de medicamentos em Portugal. As despesas de saúde na

região de Setúbal estão ao nível dos concelhos da grande Lisboa.
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A despesa média anual
com medicamentos
aumentou no distrito.

Cada habitante gastou em 2017

o equivalente a 192,18 euros
em farmácias, traduzindo uma
subida de 2,9 euros face a 2016.
Os dados são revelados num o
estudo promovido pela Facul-
dade de Farmácia da Universi-
dade de Lisboa, onde se cons-
tata que a região está entre os

valores médios do país, ao lado
dos concelhos da Grande Lis-
boa, embora Alcochete surja na
lista como um dos municípios
portugueses cujos moradores
menos dinheiro despendem
para a aquisição de medica-
mentos. 129,72 euros é o gasto
médio, traduzindo menos 62,76
euros face à despesa do distrito.
Ainda assim, a população de

Alcochete pagou mais um curo
anual face ao ano anterior.
A proporção de idosos em cada

município ajuda a explicar ape-
nas 20% da variabilidade obser-
vada. Porém, como não se sabe

o que explica o restante, os rela-
tores da faculdade defendem
uma análise mais aprofundada

que avalie a prevalência de

doenças por concelho, tal como
os indicadores de prescrição e

de despesa de medicamentos,
incluindo a quota de genéricos.
«Seria interessante afinar esta

análise para percebermos por-
que temos mais prescrição em
determinadas zonas e se nessas
zonas haverá mais carga de

doença» segundo diz Henrique
Barros, porta voz da coordena-

ção do Relatório de Primavera
2018, alertando para a impor-
tância de se procurar alargar
foco numa análise canalizada

por cada região.
O estudo analisa o caso es-
pecífico da diabetes, sendo

apontada a necessidade de
«monitorizar e compreender
a utilização, muito superior à

média de diversos países eu-
ropeus, de medicamentos mais
onerosos». Ainda na política
do medicamento, o relatório
reconhece que no período
pós-'troika' aumentou o aces-

so a fármacos, mas considera

que faltam medidas de uso
racional de medicamentos em
Portugal.
O Observatório dedica um capí-
tulo do Relatório de Primavera
2018 a analisar as infeções asso
ciadas à resistência a antimi-
crobianos (como antibióticos),
sublinhando a necessidade de
definir uma estratégia a curto,
médio e longo prazo, que con-
traste com «as medidas avul-
sas» e os discursos pontuais e

mediáticos.
Ainda segundo o estudo agora
revelado pelo Relatório de Pri-
mavera 2018, a prescrição dos
médicos de família foi respon-
sável por 54% da despesa com
medicamentos na farmácia em
2017. •


