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• O  acesso  a  medicamentos  de  qualidade  e  a  profissionais  
de  saúde  competentes  e  capazes  são  aspectos  
fundamentais  de  qualquer  sistema  de  saúde.  Os  
recursos  humanos  farmacêuticos  devem  garantir  o  
fornecimento  ininterrupto  de  medicamentos  de  
qualidade  para  a  população,  a  sua  gestão  e  uso  
responsável,  como  componentes  vitais  para  a  melhoria  
de  saúde  das  nações.  

  
• A  colaboração  entre  as  várias  partes  interessadas,  

incorporando  a  melhor  evidência  disponível  é  
necessária  para  informar  a  planificação  dos  recursos  
humanos  com  base  nas  necessidades  farmacêuticas.  
Quando  as  partes  interessadas  relevantes  e  
devidamente  informadas  se  unem  para  trabalhar  em  
conjunto  de  forma  a  abordar  as  questões  relacionadas  à  
força  de  trabalho  farmacêutica,  proporciona-‐se  uma  
maior  oportunidade  para  o  planeamento  coordenado  de  
recursos  humanos  e  sua  implementação.    

  
• A  força  de  trabalho  farmacêutica  per  capita  varia  

consideravelmente  entre  países  e  regiões  e,  geralmente,  
correlaciona-‐se  com  o  nível  dos  indicadores  de  
desenvolvimento  económico  do  país.  Países  e  territórios  
com  indicadores  económicos  menores,  como  os  países  
em  África,  tendem  a  ter  relativamente  menos  
farmacêuticos  e  técnicos/auxiliares  de  farmácia.  Isto  
tem  implicações  nas  desigualdades  observadas  no  
acesso  a  medicamentos  e  ao  conhecimento  
farmacêutico.  Adicionalmente,  em  alguns  países  e  
territórios  a  proporção  entre  farmácias  e  farmacêuticos  
difere,  existindo  muitas  mais  farmácias  do  que  
farmacêuticos,  o  que  pode  implicar  uma  necessidade  
renovada  de  supervisão  dos  medicamentos  e  uso  dos  
mesmo.  

  
• Quadros  estratégicos  e  políticas  relacionadas  com  a  

força  de  trabalho  farmacêutica  têm  vindo  a  ser  
desenvolvidos  com  sucesso  e  implementados  a  nível  
nacional  através  de  processos  com  várias  partes  
interessadas,  envolvendo  os  ministérios  da  saúde,  
associações  de  profissionais  de  saúde,  entidades  
reguladoras,  e  educadores  de  forma  a  encaminhar  e  
alcançar  competência  e  excelência  profissional  para  a  
qualidade  nos  cuidados  de  saúde.  

  
• Melhoraria  do  desempenho  da  força  de  trabalho  –  

produtividade,  competência  e  capacidade  de  adaptação  
a  novas  funções  -‐  é  um  desafio  constante  num  ambiente  
em  que  os  cistos  de  saúde  estão  cada  vez  mais  
dinâmicos  e  o  aumento  das  doenças  crónicas.  

Impulsionado  em  parte  por  um  maior  foco  no  
atendimento  ao  paciente  e  na  colaboração  inter-‐
profissional,  estes  elementos  fornecem  a  oportunidade  
para  os  farmacêuticos  de  utilizar  as  suas  habilidades  
profissionais  para  proporcionar  serviços  farmacêuticos  
seguros,  de  elevada  qualidade  e  custo-‐eficácia  para  o  
benefício  das  populações.  A  liderança  é  um  elemento  
fundamental  na  capacitação  dos  profissionais  de  
farmácia  para  maximizar  essas  oportunidades  e  para  
inovar  e  moldar  a  sua  prática.  

  
• É  crucial  investir  na  transformação  e  intensificação  da  

educação  profissional,  sendo  a  educação  a  base  para  o  
desenvolvimento  de  uma  força  de  trabalho  capaz  no  
âmbito  da  saúde.  A  capacidade  de  prestar  serviços  
farmacêuticos  em  cada  país  é  dependente  de  uma  força  
de  trabalho  competente  e  segura,  e  um  corpo  docente    
capaz  de  formar  um  número  suficiente  de  novos  
farmacêuticos  e  outro  pessoal  de  apoio,  tanto  a  nível  da  
fundação/base  como  a  níveis  avançados.  São  
necessários  esforços  continuados  para  aumentar  a  
disponibilidade  de  peritos  em  medicamentos,  de  forma  
a  atender  às  necessidades  de  saúde  farmacêuticas  das  
populações.  

  
• Uma  estratégia  de  educação  baseada  nas  necessidades,  

permite  aos  sistemas  locais  uma  melhor  avaliação  das  
necessidades  da  sua  comunidade  e,  então,  desenvolver  
(ou  adaptar)  um  sistema  de  apoio  educacional  para  
formar  uma  força  de  trabalho  relevante  a  essas  
necessidades.  As  exigências  de  saúde  nacionais  são  
diversas  e  complexas,  e  muitas  vezes,  variam  
amplamente  dentro  e  entre  as  regiões.  Embora  os  
quadros  mais  gerais  e  genéricos  possam  ser  benéficos  a  
um  nível  macro,  um  sistema  "one-‐size-‐fits-‐all"  não  
oferece  a  autenticidade  necessária  para  a  participação  
integral  e  sustentabilidade  a  nível  local.  
  

• Recursos  Humanos  Farmacêuticos  continuam  a  ser  um  
tema  prioritário  das  Iniciativas  para  a  Educação  da  FIP  
(FIPEd),  para  colaborar  activamente  com  todas  as  
partes  interessadas;  temos  de  trabalhar  em  conjunto  
para  o  desenvolvimento  de  uma  profissão  que  possa  
responder  as  necessidades  de  saúde  farmacêuticas  
presentes  e  futuras  da  sociedade  em  todo  o  mundo  
(www.fip.org/education).
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Como  os  governos,  os  sistemas  de  cuidados  de  saúde  e  as  
comunidades  esforçam-‐se  para  prestar  cuidados  de  saúde  de  
qualidade,  eficazes  e  seguros  para  as  suas  populações,  no  
entanto,  as  limitações  de  recursos  vão  continuar  a  levantar  a  
questão  de  como  melhor  utilizar  os  recursos  disponíveis;  
igualmente  importante,  qual  será  a  melhor  forma  de  utilizar  os  
recursos  de  saúde  futuros.  Num  contexto  global  onde  repetidas  
"pedidos  de  actuação"  de  organismos  internacionais,  é  claro  que  
um  forte  foco  permanecerá  na  provisão  de  recursos  humanos  
para  a  saúde  adequados  e  capazes.  Para  a  força  de  trabalho  
farmacêutica  global,  este  é  um  momento  em  que  as  
oportunidades  estão  a  abrir  portas  para  a  profissão  inovar,  
acrescentar  valor  aos  sistemas  de  saúde,  e  melhorar  a  saúde,  
garantindo  o  uso  responsável  de  medicamentos.  

O  Relatório  Global  sobre  a  Força  de  Trabalho  Farmacêutica  2012  
da  FIP  apresenta  a  situação  actual  da  força  de  trabalho  
farmacêutica  em  90  países  e  territórios  ao  redor  do  mundo,  
representando  quase  quatro  milhões  de  recursos  humanos  
farmacêuticos  para  a  saúde.  As  análises  deste  relatório  revelam  a  
distribuição  e  composição  da  força  de  trabalho  farmacêutica  com  
grande  variação  entre  (e  dentro)  dos  países  e  territórios.  
Enquanto  isso,  África  continua  a  ser  a  região  com  a  crise  mais  
intensa  na    força  de  trabalho  farmacêutica,  com  menor  
capacidade  de  fornecer  uma  adequada  supervisão  aos  serviços  
farmacêuticos  das  suas  populações.  Capacitação  de  recursos  
humanos  farmacêuticos  é  uma  prioridade  em  vários  países  
africanos  e  estratégias  de  três  desses  países  (Gana,  África  do  Sul  e  
Tanzânia)  são  apresentadas  em  detalhe  neste  relatório.  
Colaboração  a  todos  os  níveis  garante  que  exista  um  
planeamento  bem  coordenado  de  recursos  humanos  
farmacêuticos  e  que  os  planos  estratégicos  sejam  financiados  e  
implementados  com  sucesso.  

Os  nove  casos  de  estudo  deste  relatório  fornecem  exemplos  dos  
desafios,  estratégias  e  resultados  alcançados  na  área  de  
planeamento,  gestão  e  desenvolvimento  da  força  de  trabalho  
farmacêutica,  em  ambientes  variados  desde  baixas  a  elevadas  
economias,  e  desde  pequenas  a  grandes  populações.  No  geral,  
estes  casos  de  estudo  identificam  desafios  semelhantes,  no  
entanto,  as  abordagens  adoptadas  para  enfrentar  esses  desafios  
diferem  e  importantes  lições  podem  ser  aprendidas  a  partir  de  
cada  caso  de  estudo.  Ao  analisar  as  necessidades  e  estratégias  de  
cada  país  individualmente,  saem  claramente  reforçadas  a  
importância  de  uma  abordagem  baseada  nas  necessidades  para  a  
prestação  de  serviços  farmacêuticos  de  qualidade,  bem  como  
para  a  qualidade  da  educação  farmacêutica.  

A  educação  profissional  farmacêutica  com  base  nas  necessidades  
é  o  principal  alicerce  para  o  desenvolvimento  de  uma  força  de  
trabalho  farmacêutica  competente  e  capaz.  Este  relatório  destaca  
a  situação  da  educação  farmacêutica  com  dados  de  90  países,  
incluindo  mais  de  3.800  instituições  de  ensino  que  educam  
farmacêuticos  e  técnicos/auxiliares  de  farmácia.  Essas  
instituições  devem  ser  socialmente  responsáveis  e  devem  
desempenhar  um  papel  fundamental  no  provisionamento  de  uma  
força  de  trabalho  farmacêutica  que  seja  capaz  e  adaptável  às  
necessidades  locais.  

Os  temas-‐chave  identificados  ao  longo  dos  casos  de  estudo  estão  
relacionados  com  a  parceria,  liderança  e  colaboração.  Há  um  
forte  sentimento  sobre  a  importância  de  capacitar  os  

farmacêuticos  no  sentido  de  serem  líderes  em  cuidados  de  saúde  
e  nas  suas  comunidades,  e  para  serem  inovadores  a  fim  de  
melhor  enfrentarem  os  desafios  futuros  na  melhoria  da  saúde.  A  
colaboração  entre  artes  interessadas  é  identificado  como  um  
importante  factor  adicional  para  progredir  e  melhorar  os  
recursos  humanos  farmacêuticos  em  todos  os  países.  A  FIP  apoia  
fortemente  soluções  de  força  de  trabalho  que  sejam  baseadas  nas  
melhores  práticas  de  colaboração  e  na  criação  de  fortes  parcerias  
nacionais  (e  regionais);  As  iniciativas  para  a  educação  da  FIP  
baseiam-‐se    nos  princípios  de  partilha  de  boas  práticas.  

A  FIP  tem  colaborado  estreitamente  com  a  OMS  no  que  concerne  
à  temática  da  educação  farmacêutica  e  na  força  de  trabalho  
farmacêutica  e,  como  tal,  é  importante  para  a  FIP  participar  
activamente  no  desenvolvimento  e  divulgação  das  directrizes  
recém-‐adoptadas  da  OMS  ‘Guidelines  on  Transforming  and  Scaling  
up  Health  Professions  Education  (ver  Parte  6)’.  Este  documento  
fornece  informações  baseadas  em  evidências  factuais  que  são  
relevantes  e  devem  ser  tidas  em  conta,  adaptadas  e  aplicadas  de  
acordo  com  o  contexto  do  país.  É  igualmente  importante  
perceber  que  se  está  numa  primeira  fase  de  um  mapeamento  da  
força  de  trabalho  internacional  e  os  factores  de  influências  que  
lhes  são  associados.  Neste  sentido,  está-‐se  apenas  a  começar  a  ter  
um  reconhecimento  da  extensão  da  tarefa  que  os  indivíduos  
envolvidos  no  desenvolvimento  da  força  de  trabalho  
farmacêutica  e  órgãos  de  liderança  profissional  terão  a  seu  cabo.  
Este  será  um  esforço  global  a  longo  prazo.  

A  FIP  está  empenhada  em  promover  uma  maior  compreensão  
sobre  a  força  de  trabalho  global  farmacêutica  e  convida  todos  os  
interessados  não  só  a  ler  o  relatório,  mas  a  participar  
activamente  e  compartilhar  experiências  e  estratégias  para  
enfrentar  os  desafios  da  força  de  trabalho  farmacêutica  através  
da  plataforma  global  e  fóruns  de  discussão  da  FIPEd.  

Relatórios  como  esse,  e  como  o  anterior  Relatório  Mundial  sobre  
a  Força  de  Trabalho  Farmacêutica  de  2009,  propuseram-‐se  a  
reconhecer  os  principais  desafios  enfrentados  tanto  na  profissão  
como  nos  sistemas  mundiais  de  saúde.  A  qualidade,  âmbito  e  
capacidade  da  força  de  trabalho  dependem  da  natureza  do  
currículo  de  formação  inicial  e  desenvolvimento  profissional  
contínuo,  bem  como  a  qualidade  do  apoio  e  do  reconhecimento  
da  prática  profissional.  É  essencial  que  as  organizações  
profissionais  e  parceiros  interessados  considerem  e  actuem  em  
conjunto  para  garantir  que  as  competências  desenvolvidas  
durante  a  formação  tenham  um  impacto  positivo  no  acesso  a  
medicamentos  e  na  qualidade  do  seu  uso.  A  visão  2020  "2020  
Vision",  aprovada  pela  FIP  reconhece  o  vínculo  importante  entre  
a  formação  profissional  e  inovação  para  promover  a  melhoria  dos  
cuidados  de  saúde.  


