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Pela partilha no estrangeiro do trabalho realizado pelos profissionais do Centro de Informação do 
Medicamento e Intervenções em Saúde

As farmácias portuguesas estão de parabéns pela sua dinâmica e criatividade que foi, recentemente, 
reconhecida além-fronteiras.
Face ao cenário pandémico que o mundo enfrenta e ao qual Portugal não está indiferente, o Centro de 
Informação do Medicamento e Intervenções em Saúde (CEDIME) da Associação Nacional de Farmácias 
(ANF) criou um fluxograma de aconselhamento farmacêutico das farmácias, contra o coronavírus.

Este guião ensina todos os profissionais do sector a despistar casos suspeitos de COVID-19, conjugando os 
sintomas gripais com informação epidemiológica relativa a viagens e contactos com pessoas infectadas.

O fluxograma capacita ainda os farmacêuticos, a aconselhar e a orientar todos os cidadãos que se 
desloquem às farmácias e aí exponham as suas dúvidas relativas à pandemia, uma situação bastante 
recorrente na sociedade portuguesa, inclusivamente na era pré-COVID, uma vez que as farmácias são, não
raras vezes, o primeiro ponto de contacto dos cidadãos com o Sistema Nacional de Saúde.

A criatividade e a simplicidade do CEDIME permitiram criar um guião que a Federação Internacional 
Farmacêutica avaliou como indispensável, razão pela qual o adoptou e traduziu para diversas línguas, entre 
as quais se destaca o árabe, o chinês, o búlgaro e, claro, o inglês.

Esta distinção é sinal da valorização dos bons profissionais que Portugal forma e emprega e é, para nós, 
motivo de regozijo e satisfação ver o trabalho dos portugueses ser reconhecido e multiplicado no estrangeiro.

A Assembleia da República vem assim, com grande satisfação, congratular a capacidade de reinvenção 
constante dos profissionais a laborar no Centro de Informação do Medicamento e Intervenções em Saúde que 
permite que o nome de Portugal continue a ultrapassar fronteiras pelas melhores razões.
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