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OPINIÃO E DEBATE

As farmácias comunitárias são constituídas por pro-
fissionais preparados para apoiar as comunidades 
que servem em diversos cenários de doença com o 
conhecimento adequado. Exercem diariamente ativi-
dade que se relaciona com doenças agudas e crónicas. 
Estes lidaram também com a pandemia da gripe A 
em 2008 e 2009. O testemunho informal de diversos 
farmacêuticos permitiu esclarecer e contextualizar o 
desafio da farmácia em tempos de SARS-CoV-2. No 
decorrer do presente artigo são apresentadas diversas 
citações para melhor retratar a sua visão e realidade.
 Fundamentalmente, as farmácias demonstraram 
preocupação na proteção dos seus colaboradores e 
utentes durante a pandemia, declarada pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 
2020. Quando o vírus SARS-CoV-2 se disseminou em 
Portugal os farmacêuticos partilharam essas preocu-
pações com os profissionais das farmácias vizinhas, 
as associações que os representam e que representam 
as farmácias, e nas redes sociais. As farmácias, e em 

especial os farmacêuticos, profissionais de saúde for-
mados e capacitados do seu valor, uniram-se e pro-
curaram partilhar informação, conhecimento e expe-
riências de modo a resolver uma questão que lhes era 
comum: a segurança de todos.
Gerir as farmácias em tempos de SARS-CoV-2 é um 
novo desafio. Alguns farmacêuticos referem ter ini-
cialmente recorrido a contatos informais com epide-
miologistas, médicos, representantes de saúde locais 
e representantes associativos. Mencionam ainda ter 
sido fundamental a troca de ideias nas redes sociais 
e nos contatos pessoais entre farmacêuticos que se 
conseguiram organizar. Um farmacêutico refere que 
recorreu a redes sociais para trocar ideias, mas realça 
que é necessário fazer uma avaliação criteriosa dessas 
mesmas ideias. Uma farmacêutica de uma farmácia 
no Algarve, refere que recorria a palestras e a infor-
mações de pneumologistas para corroborar todas as 
outras informações que lhe chegavam de diversas 
fontes.
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Os elevados níveis de incerteza percecionados pe-
los farmacêuticos levaram a pedidos de ajuda, por 
exemplo, através das linhas de apoio que surgiam. 
Uma farmacêutica no Porto refere, por exemplo, 
que a Linha de Apoio ao Farmacêutico, promovida 
pela Ordem dos Farmacêuticos (OF), a esclareceu e 
encaminhou quando esta colocou questões relacio-
nadas com a capacidade de desinfeção de soluções 
com fórmulas complexas. A OF passa a comunicar 
com todas as entidades responsáveis e restantes or-
dens profissionais do sector da saúde com o objeti-
vo de uniformizar a informação e encontrar a melhor 
forma de ajudar todos os farmacêuticos a combater a 
incerteza dos efeitos desta pandemia.1 Um trabalho 
relevante da sua bastonária que se estende a todos 
os seus colaboradores, dadas as circunstâncias. A 
Associação Nacional das Farmácias ia reagindo em li-
nha com as recomendações da Direção Geral da Saúde,  
INFARMED, I.P., e outras autoridades competentes, 
emitindo diversas alterações aos planos de contingên-
cia.2 No entanto, a mesma farmacêutica refere que espe-
rava uma atuação mais determinada. Diversas farmácias 
sentiram desde cedo a necessidade de adotar medidas 
de proteção para todos e, muitos farmacêuticos não sen-
tiam segurança nos planos de contingência e nas ideias 
que os seus parceiros transmitiam com alguma incerte-
za. A confiança é um pilar central dos relacionamentos 
empresariais e alianças estratégicas.3,4 É expectável que 
os parceiros partilhem experiências e conhecimento 
com vista a resolução de problemas e criação de valor.5-8

A corrida aos medicamentos começou cedo. Ain-
da em fase de preparação e adaptação ao tempo de  
SARS-CoV-2, a corrida às farmácias conduziu à 
exaustão das equipas. Muitos farmacêuticos deixa-
ram de conseguir gerir o dia-a-dia das suas farmácias 
agravado pelas falhas dos armazenistas e distribui-
dores que se começavam a sentir. Além do receio de 
contágio de elementos da equipa, as farmácias enfren-
tavam dificuldades como encomendas perdidas, proce-
dimentos de desinfeção de banheiras de medicamen-
tos, organização da própria desinfeção das farmácias, 
reclamações dos utentes, entre outros. Como refere 
uma farmacêutica “era o salve-se quem puder […] fo-
ram dias na incerteza se chegavam novos fornecimen-
tos”. Contudo, nem todas as farmácias passaram por 
esta realidade. Aquelas que melhores parcerias tinham, 
enaltecem os fornecedores como os seus maiores par-
ceiros, como refere a diretora técnica e proprietária de 
um grupo de farmácias em Lisboa. A seleção e inves-
timento em alianças estratégicas permitem lidar com 
futuros caso de incerteza e emergência.9-11

Em simultâneo observaram-se fenómenos de espe-
culação de preços, sendo que por vezes, aqueles que 
seriam considerados os maiores aliados da farmácia 
começaram a vender material de proteção a preços 
demasiado elevados, colocando em causa a reputação 
das farmácias. Apesar de defendida pelas suas asso-
ciações representantes de modo reativo, a reputação 
desfavorável crescia e o descontentamento entre far-
macêuticos também. Esta situação realça a importân-
cia da seleção dos parceiros estratégicos e do investi-
mento nesses relacionamentos empresariais.
Adicionalmente, todos referem que as suas equipas, 
constituídas por colaboradores experientes, mantive-
ram a união, permitindo e contribuindo para as soluções 
equilibradas. “Ultrapassaram todos os obstáculos para 
manter a farmácia a funcionar em pleno” refere uma far-
macêutica. Até as empresas de segurança e higiene do 
trabalho tentaram ajudar, contudo, como refere a farma-
cêutica da farmácia do Algarve “foi uma ajuda muito par-
ca, não disse nada que não soubéssemos”. E aqui, refere, 
também ela o “Salve-se quem puder”.
Sem certezas relativamente aos métodos mais eficazes, 
as farmácias implementaram medidas com o objetivo 
de prestar um bom serviço à sua comunidade. Instala-
ram acrílicos nos balcões, aplicaram fitas no chão para 
delimitar as zonas de distanciamento, cobriram lineares 
e retiram os produtos expostos, limitaram o número de 
pessoas na farmácia, organizaram turnos de equipas de 
modo a não se cruzaram, mudaram os horários para per-
mitir a higienização e desinfeção da farmácia, principal-
mente na zona de atendimento. Confiaram no seu bom 
senso, nos seus conhecimentos e no conhecimento dos 
outros que apreendiam através das alianças e relaciona-
mentos empresariais e pessoais que detinham.
Se alguns farmacêuticos referem ter adaptado o espaço 
físico para manter a porta aberta, outros avançam que 
a sua incerteza e insegurança melhorou drasticamente 
com o decreto n.º 2-A/202012 ao permitir a farmácia fe-
char suas portas e atender pelo postigo.2 “Ter utentes 
dentro da farmácia não estava a funcionar […] era difícil 
fazer o povo respeitar o simples não se debruce no balcão 
ou não ponha a mala no balcão” refere a farmacêutica.
Os utentes, entre eles doentes crónicos e idosos, neste 
contexto de elevada incerteza e reorganização fica-
ram desprotegidos. A colaboração entre profissionais 
de saúde, farmácias, juntas de freguesia, associações de 
doentes entre outros intervenientes foram importantes 
para o reestabelecer de um novo equilíbrio entre a segu-
rança de todos e a necessidade de manter os tratamen-
tos e cuidados à população.13 Essa colaboração permite 
responder de forma assertiva às dificuldades dos mais  
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desprotegidos. A associação nacional das farmácias alar-
ga a sua linha de assistência farmacêutica (SAFE) a toda 
a população de modo a encaminhar o utente para a far-
mácia que tem a capacidade de satisfazer a sua prescri-
ção e assim evita deslocamentos desnecessários.2

Surge também a necessidade de reduzir as deslocações 
às unidades de saúde para a renovação do receituário 
de utentes com patologias crónicas através da Portaria  
n.º 90-A/2020, de 9 de abril, permitindo que receituá-
rio que tenha caducado por validade se prolongue no 
prazo, sem deixar de mencionar todas as normas que a 
situação exige e expresso no documento.13 A pandemia 
COVID-19 estimula ainda o estabelecimento de parce-
rias entre as farmácias comunitárias e hospitalares. A  
7 de abril de 2020 surge o Despacho n.º 4270-C/2020 
que, “determina as medidas de caráter excecional e tem-
porário de fornecimento de medicamentos dispensados 
por farmácia hospitalar em regime de ambulatório, a 
pedido do utente, através da dispensa em farmácia co-
munitária ou da entrega dos medicamentos o domicílio” 
(como refere no comunicado da OF a 8 de abril 2020).1,14 
Embora há muito discutida, em tempo de difícil acesso 
e contingência nas deslocações, a aliança e parceria en-
tre as farmácias comunitárias e as farmácias hospitalares 
deverá beneficiar grandemente os doentes. 
Sepodes (2019), considera que o maior desafio está re-
lacionado com a incerteza associada às ameaças emer-
gentes na saúde pública, como por exemplo, a atual 
pandemia. “Acho que o maior pesadelo de qualquer re-
gulador é estar perante uma necessidade urgente à qual 
o sistema não consegue dar resposta […] os sistemas têm 
de estar preparados para estas situações excecionais 
que ocorrem sem que possa existir um grande tempo 
para ponderar uma resposta adequada”.15 As farmácias 
comunitárias são atores essenciais no sistema de saúde 
desempenhando um amplo espectro de atividades. Num 
curto espaço de tempo a adaptação e resposta das farmá-
cias à pandemia tem sido notável.
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