
  
  

  

  

Parte  1  |  Mensagens  Chave  

A  prática  de  farmácia,  de  ciências  farmacêuticas  
e  da  educação  farmacêutica  encontram-‐se  a  
passar  alterações  globais  sem  precedentes.  As  
funções  dos  farmacêuticos  enquanto  
profissionais  de  saúde,  têm  sido  atribuídas  ao  
farmacêutico  novas  competências  e  papéis  mais  
abrangentes,  sendo  os  mesmos  amplamente  
reconhecidos  e  valorizados.    

Em  todo  o  mundo,  o  farmacêutico  tem  
contribuído  com  o  seu  conhecimento  
farmacológico  em  equipas  multidisciplinares,  
prestando  aconselhamento  a  outros  
profissionais  de  saúde  sobre  prescrição  
medicamentosa  e  provisão  de  medicamentos  
críticos.  Inclui-‐se  ainda  a  prestação  de  
informação  sobre  benefícios,  riscos  e  possíveis  
reacções  adversas  a  medicamentos,  uma  vez  que  
as  terapêuticas  disponíveis  para  o  tratamento  de  
doenças  infecciosas,  como  malária,  tuberculose,  
HIV/SIDA,  e  doenças  não  infecciosas  como  
diabetes,  hipertensão  e  cancro,  nunca  antes  
foram  tão  complexas.    

Abordagem  Educativa  Baseada  nas  Necessidades  
com  vista  a  melhores  resultados  em  Saúde  

A  FIP  defende  o  uso  consistente  de  uma  
abordagem  educativa  baseada  nas  necessidades,  
de  forma  a  relacionar  a  educação  farmacêutica  
com  as  necessidades  de  saúde  das  populações  e  
prioridades  nacionais.  As  Iniciativas  Educativas  
da  FIP  (FIP  Ed)  exortam  todos  os  países  a  
examinar  este  assunto  através  de  diálogo  
objectivo  envolvendo  todos  os  parceiros.  

O  modelo  de  “educação  baseada  nas  
necessidades”  da  Equipa  de  Desenvolvimento  da  
FIP  Ed  descreve  que  a  educação  farmacêutica  
deve  ser:  determinada  localmente,  socialmente  
responsável,  globalmente  interligada,  e  
qualitativamente  assegurada,  de  forma  a  ir  de  
encontro  às  necessidades  de  saúde  das  
comunidades.  

  

  

  

Tem  sido  desenvolvido  um  quadro  de  
competências  de  garantia  da  qualidade  
adaptável,  o  qual  foi  adoptado  pela  FIP  para  
apoiar  esta  abordagem.  Além  de  mais  o  Quadro  
de  Competências  Global  da  FIP  (GbCF  v1)  tem  
sido  adaptado  e  adoptado  por  vários  países  para  
mapear  necessidades  específicas  do  país,  por  
forma  a  desenvolver  precocemente  a  carreira  
profissional  bem  como  competências  
farmacêuticas  no  início  da  educação.    

Responsabilidade  e  Educação    

A  atenção  crescente  para  o  desafio  da  
responsabilidade  social  no  quadro  profissional  
de  saúde,  não  é  excepção  na  área  da  farmácia.  
Sistemas  de  educação  farmacêutica  de  elevada  
qualidade  e  provisão  sustentam  as  prioridades  
nacionais  em  saúde  e  também  subjacentes  às  
populações.  A  sociedade  civil  deve  expectar  que  
as  Instituições  de  Ensino  Superior  sejam  
socialmente  responsáveis,  e  que  ministrem  a  
educação  farmacêutica  em  concordância  com  
sistemas  de  qualidade  baseados  na  descrição  das  
competências  profissionais  relacionadas  com  as  
necessidades  de  cuidados  de  saúde.  

Líderes  de  opinião  e  governantes  de  países  
desenvolvidos  pedem  que  a  educação  
farmacêutica  lidere  questões  como  a  
optimização  de  medicamentos  e  a  saúde  pública  
farmacêutica.  

Significa  assumir  responsabilidade  pelos  
resultados  de  terapêutica  medicamentosa,  e  
permite  desenvolver  o  programa  de  estudos  
profissional  de  forma  a  preparar  os  estudantes  
de  farmácia  para  a  futura  inovação  em  
medicamentos  personalizados,  sistemas  de  
informação  e  cuidados  prestados  ao  doente  em  
equipas  multidisciplinares.  Ao  mesmo  tempo,  os  
países  em  vias  de  desenvolvimento  procuram  
apoio  na  elaboração  de  programas  académicos  
centrados  no  paciente  e  focados  na  saúde  
pública  relacionada  com  a  prática  farmacêutica.  
Desta  forma  pretendem  colmatar  os  ambientes  
de  saúde  em  mudança  verificados  e  promover  o  
acesso  universal  a  medicamentos  essenciais.  



Desafios  na  Capacidade  e  Infraestruturas    

A  capacidade  de  prestar  serviços  farmacêuticos  
em  cada  país  está  dependente  da  existência  de  
um  quadro  de  competências  de  trabalho  
adaptável  e  capaz,  e  das  semelhanças  que  são  
integradas  nas  competências  académicas  para  
treinar  e  apoiar  número  suficiente  de  novos  
farmacêuticos  e  outro  pessoal  de  apoio,  tanto  no  
nível  inicial  de  prática  como  no  avançado.  

Contudo  este  relatório  sugere  que  a  educação  
farmacêutica,  tanto  a  nível  de  capacidade  como  
de  infra-‐estruturas,  varia  consideravelmente  
entre  países,  territórios  e  regiões  da  OMS,  
estando  geralmente  relacionado  com  o  nível  
económico  e  indicadores  de  desenvolvimento.  
Os  países  e  territórios  com  indicadores  
económicos  mais  baixos  têm  tendência  a  ter  
uma  capacidade  educacional  mais  baixa  e  com  
menor  produção  de  farmacêuticos.  É  necessário  
que  haja  um  esforço  contínuo  que  garanta  que  a  
capacidade  de  construção  está  relacionada  com  
a  educação  e  treino  inicial,  de  forma  a  ir  de  
encontro  às  necessidades  de  saúde  relacionadas  
com  medicamentos  das  comunidades  e  
populações.  

Os  estudantes  de  farmácia  e  recém-‐licenciados  
devem  também  ter  um  papel  importante  no  
desenvolvimento  e  transformação  da  educação  
farmacêutica,  uma  vez  que  a  sua  experiencia  
educacional  é  de  forma  crescente  uma  influência  
bastante  significativa  para  a  melhoria  da  

qualidade.  Contudo,  permanece  a  escassez  de  
farmacêuticos  académicos  e  supervisores  
práticos.  Universidades  e  decisores  políticos  
devem  pensar  em  novas  formas  de  atrair  
profissionais  para  estes  papéis;  existe  a  
necessidade  de  criar  perspectivas  de  progressão  
na  carreira  claras  e  esquemas  de  formação  que  
permitam  colmatar  as  necessidades  académicas  
em  geral,  e  as  competências  práticas  académicas  
em  particular.  

É  requerido  que  se  mantenha  a  atenção  no  
desenvolvimento  de  melhores  abordagens  tanto  
na  formação  contínua,  como  em  modelos  de  
desenvolvimento  práticos  relacionados  com  as  
competências  farmacêuticas  em  saúde.  Melhor  
formação  irá  conduzir  a  melhores  cuidados  o  
que  deve  incluir  treino  e  supervisão  de  
trabalhadores,  e  assistentes  de  cuidados,  uma  
vez  que  ainda  permanece  uma  política  de  
inspecção  não  aceitável.  

A  compreensão  da  educação  farmacêutica  e  a  
influência  de  factores  significativos,  são  
essenciais  para  planear  os  recursos  humanos  em  
saúde  no  sentido  de  alcançar  o  acesso  universal  
a  medicamentos  e  conhecimento  sobre  os  
mesmos.  A  colaboração  com  parceiros  chave,  
incluindo  organizações  governamentais,  
nacionais  e  internacionais,  é  crucial  para  
alcançar  soluções  sustentáveis  para  os  desafios  
que  envolvem  a  educação  farmacêutica.  
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Os  papéis  e  responsabilidade  dos  
farmacêuticos  têm  vindo  a  evoluir  nas  últimas  
duas  décadas  de  um  serviço  centrado  no  
produto  para  passar  a  ser  centrado  no  paciente.  
A  fundação  de  educação  profissional  e  treino  
são  o  factor  chave  para  os  profissionais  de  
saúde  desenvolverem  a  capacidade  de  
aumentar  resultados  terapêuticos,  melhorar  a  
qualidade  de  vida  dos  pacientes  e  ajudar  as  
pessoas  a  manterem-‐se  saudáveis,  bem  como  a  
melhorar  a  ciência  e  a  prática.  Para  as  formas  
contemporâneas  de  educação  e  treino  inicial  
farmacêutico,  é  vital  que  os  profissionais  vão  
de  encontro  à  crescente  complexidade  dos  
sistemas  de  saúde  em  cada  país.  

O  relatório  Global  de  Educação  da  FIP  Ed  2013  
apresenta  a  situação  actual  da  educação  
farmacêutica  e  ciências  farmacêuticas  em  109  
países  e  territórios  em  todo  o  mundo,  
representando  cerca  de  175,  000  estudantes  
de  farmácia  e  2,500  instituições  de  ensino  a  
nível  mundial.  

Dados  do  questionário  global  de  educação  
farmacêutica  indicam  que  a  educação  
farmacêutica,  tanto  em  capacidade  como  em  
infra-‐estrutura  varia  consideravelmente  entre  
países  e  regiões  da  OMS,  estando  geralmente  
correlacionada  com  o  número  populacional  e  
indicadores  de  desenvolvimento  económico  do  
país.  Países  e  territórios  com  nível  económico  
mais  baixo  têm  tendência  a  ter  um  nível  
educacional  também  inferior  e  menor  
produção  de  farmacêuticos.  Para  além  disso,  
países  africanos  têm  tendência  a  ter  uma  
capacidade  educacional  diminuída  e  uma  
cadeia  de  apoio  para  farmacêuticos  também  
menor.  

Este  facto  tem  implicações  na  futura  paridade  
no  acesso  a  informação  especializada  sobre  
medicamentos.    

  

  

Existe  a  necessidade  de  continuar  os  esforços  
de  forma  a  assegurar  uma  ligação  entre  a  
capacidade  de  construção  da  educação  e  o  
treino,  para  que  este  vá  de  encontro  às  
necessidades  de  saúde  da  população.  

A  Iniciativa  Educacional  da  FIP  (FIP  Ed)  foi  
estabelecidas  pela  FIP  em  2011,  com  a  missão  
de  aproximar  organizações  e  líderes  que  
trabalham  para  melhorar  a  saúde  através  do  
desenvolvimento  da  educação  farmacêutica  e  
das  ciências  farmacêuticas.  A  FIP  Ed  trabalha  
para  estimular  a  mudança  transformacional  na  
profissão  farmacêutica,  nas  ciências  
farmacêuticas  e  na  educação  farmacêutica  
promovendo  o  desenvolvimento  e  evolução  da  
diversa  profissão  farmacêutica  para  que  
suplante  as  necessidades  em  saúde  presentes  
e  futuras  em  todo  o  Mundo.    

Como  parte  das  iniciativas  de  desenvolvimento  
da  educação  em  farmácia  e  ciências  
farmacêuticas,  a  FIP  Ed  tem  vindo  a  
desenvolver  Competências  Globais  de  Aptidão  
(GbCF  Versão  1)  que  contêm  o  conjunto  básico  
de  competências  comportamentais.  Pode  ser  
um  ponto  de  partida  que  proporcione  
orientação  para  a  criação  de  um  nível  prático  
não  só  a  nível  individual  mas  também  para  
futuro  desenvolvimento  da  componente  
prática,  contudo  não  significa  que  exista  um  
único  currículo  adoptado  por  todos.  

Os  14  casos  de  estudo  (Ver  parte  5  deste  
relatório)  prestaram  uma  visão  geral  da  
transformação  que  tem  acontecido  na  
educação  em  farmácia  e  ciências  farmacêuticas.  
Notavelmente  existe  uma  mudança  na  prática  
clínica  que  passou  a  ser  centrada  no  doente,  
baseada  na  prática  em  equipa  e  clinicamente  
focada,  a  qual  é  integrada  no  currículo  
permitindo  várias  oportunidades  de  
aprendizagem  prática  centrada  no  doente.  



Contudo  existe  ainda  uma  falta  de  
farmacêuticos  académicos  e  de  perceptores  
clínicos.  As  universidades  e  elaboradores  de  
políticas  em  saúde  necessitam  de  pensar  em  
novas  maneiras  mais  imaginativas  de  atrair  
pessoas  jovens  para  estes  papéis.  A  
compreensão  da  educação  farmacêutica  e  os  
factores  que  a  influenciam  são  essenciais  para  
o  planeamento  dos  recursos  humanos  e  
alcançar  o  acesso  universal  a  medicamentos.    

Colaboração  com  parceiros  chave  incluindo  
governos  e  organizações  de  farmácia  nacionais  
e  internacionais,  é  crucial  para  atingir  soluções  
sustentáveis  para  os  problemas  envolvendo  a  
educação  farmacêutica.  

A  FIP  Ed  está  comprometida  em  desenvolver  o  
entendimento  global  da  educação  e  convida  
todos  os  leitores  a  não  ler  apenas  este  relatório,  
mas  a  participar  activamente  através  da  
plataforma  global  da  FIP  Ed  e  de  comunidades  
de  prática,  partilhando  experiencias  e  
estratégias  que  abordem  os  desafios  da  
educação.    

A  equipa  de  Desenvolvimento  da  FIPEd  tem  
como  objectivo  defender  e  facilitar  o  design  e  
ferramentas  de  apoio  na  educação  
farmacêutica  que  são  necessidades  baseadas  
na  sua  abordagem.  Estre  as  quais  estão  
incluídas  formação  pós-‐registro  em  adição  ao  
pré-‐serviço.  

 


