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O perfil dos pacientes está a alterar-se. Cada vez mais os utentes exigem 
informação sobre os tratamentos, o que obriga a um reposicionamento por 
parte dos agentes de saúde, de forma a suprir esta necessidade crescente. A 
solução para fazer face a esta procura deverá encontrar-se no farmacêutico. 
 
Esta conclusão, fruto do 53º Congresso da Sociedade Espanhola de Farmácia 
Hospitalar, que decorreu a semana passada em Valência, é noticiada pelo 
Correo Farmacéutico e aplicada à realidade do país vizinho. No entanto, 
aproxima-se fortemente daquela que actualmente se vive em Portugal. Cada 
vez mais os utentes recorrem a meios de informação alternativos, como é o 
caso da internet, para encontrarem respostas às suas dúvidas. 
 
Neste encontro, em que se debateu a informação que envolve os 
medicamentos para além do meio hospitalar, ficou clara a ideia de que é 
urgente que se preste um melhor serviço ao utente, sem cair na promoção 
comercial dos produtos. 
 
Os participantes foram unânimes ao salientar que uma maior difusão de 
informação sobre fármacos deve contar com o envolvimento dos profissionais 
de saúde, especialmente dos farmacêuticos, que, devido à sua formação, têm 
um conhecimento mais profundo das reacções, interacções e indicações das 
substâncias. 
 
Para além disso, é importante adaptar a informação ao nível de 
entendimento dos pacientes para que estes sejam efectivamente 
esclarecidos. 
 
Hoje em dia, os pacientes "querem conhecer os efeitos do medicamento, 
aceder a uma informação preventiva", mas adaptada ao seu "nível de 
conhecimento e de entendimento", salientou o presidente do Grupo Europeu 
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Auxiliar Farmacia 
Curso de Auxiliar de Farmacia. A 
ahora.  
www.ideasapiens.com 

Postgrados Farmaceutico 
Guía de Masters Farmacéuticos E
nuestra web.  
www.mastermas.com 

Medicina Farmacéutica 
Master en Madrid de Medicina Fa
online!  
cursos.maestroteca.com 

Viaja Barato a Portugal 
Ofertas todo el año. Vuelos, hotel
coche.¡Precios de risa!  
Portugal.es.Ask.com 
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de Direito Farmacêutico (Eupharlaw), Manuel Amarela, citado pelo Correo 
Farmacéutico. 
 
Marta Bilro 
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Notícias relacionadas: 

Philips desenvolve “comprimido inteligente” (13/11/08)  
Efeitos secundários utilizados para descobrir novos 
fármacos (07/11/08)  
Erro na medicação: Portugal não tem registo 
específico (27/10/08) 
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Este site tem um fim meramente informativo e não substitui de forma alguma a consulta a um profissional de saúde, nem quaisquer tr
diagnósticos. Procure sempre o aconselhamento do seu médico ou farmacêutico antes de iniciar ou alterar um tratamento, exercício o
Nenhuma informação do FARMACIA.COM.PT deverá ser utilizada para diagnosticar, curar, tratar ou prevenir qualquer doença sem a su
profissional de saúde.        
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