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CIRCULAR NORMATIVA 

Para: Hospitais do SNS 

 
Assunto: Sistemas de Informação – Farmácia Hospitalar 

 

A ausência de sistemas de informação geradores de dados que, uma vez tratados, sejam passíveis de 

produzir informação – quer no domínio farmacoeconómico, quer no domínio farmacoepidemiológico – 

compromete criticamente a tomada de decisões  informadas.  

 

Em consequência, tendem a gerar-se ineficiências capazes de afectar a racionalidade e a 

sustentabilidade dos cuidados de saúde a prestar, designadamente os que, no Hospital, congregam a 

utilização de medicamentos. 

 

A ausência de informação fundamentada na melhor evidência científica disponível é responsável por 

diversos problemas, preveniveis em larga extensão pela disponibilização de informação de apoio à 

decisão e monitorização de farmacoterapia. 

 

Surge por isso a necessidade de implementação de um Sistema de Gestão Hospitalar de Medicamentos 

que constitua uma malha articulada entre os determinantes da aquisição e do aprovisionamento, a 

prescrição, a administração e o consumo e a logística de armazenamento e respectiva distribuição de 

acordo com normas de boas práticas que garantam a qualidade, a segurança e a eficácia do 

medicamento. 

 

Esta implementação deverá seguir uma abordagem transversal dos processos envolvidos capaz de 

integrar, funcional e organizativamente, a logística do aprovisionamento e a farmácia hospitalar, os 

interfaces de gestão de doentes e a prescrição médica executada em suporte electrónico, numa 

perspectiva de gestão holistica do ciclo de vida do medicamento em ambiente hospitalar. 

 

Constituindo por si só um instrumento de melhoria da qualidade organizacional do hospital, tal Sistema 

deverá permitir a produção regular e periódica de um conjunto de indicadores de processo e de 
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resultados, formatáveis e uniformizáveis em relatórios padrão, passíveis de diversos níveis de 

desagregação, dos quais destacamos a gestão de stocks (centrais e avançados), aquisições e pontos de 

encomenda, custos, consumos, controlo de consumos no acto, indicadores indexados ao doente, 

Indicadores indexados ao diagnóstico, e perfis e padrões de utilização de medicamentos indexáveis a 

variáveis financeiras e a variáveis terapêuticas, por forma a que a ampliação de um sistema com estas 

caracteristicas a vários hospitais permita uniformizar procedimentos e variáveis, das quais destacamos 

a codificação dos medicamentos, actualmente realizada de forma fragmentada entre instituições. Este 

particular é critico pelas disfunções informativas que acarreta com implicações óbvias na criação de 

economias de escala. 

 

Consideramos ser indispensável assegurar a cobertura completa da rede hospitalar do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) com aplicações de gestão integrada do circuito do medicamento, bem como normalizar 

as soluções para viabilizar a disponibilidade e consistência da informação de gestão a nível nacional e 

ainda operacionalizar a capacidade de disseminação rápida de boas práticas, integradas em sistemas de 

informação, com custos de mudança minimizados, nomeadamente no domínio da formação de 

utilizadores. 

 

Por estas razões, a introdução de mecanismos de controlo de actuação e de informação torna-se 

fundamental para garantir a uniformidade de procedimentos e a disponibilidade da informação em 

tempo real para ajuda à decisão. É neste contexto que a introdução de um Sistema de Informação pode 

contribuir para a prossecução dos objectivos acima enunciados. 

 

Neste sentido o Ministério da Saúde, através do IGIF e do contributo de reputados especialistas nestas 

áreas de actuação, elaborou um conjunto de normas e recomendações contendo os requisitos mínimos, 

que devem ser seguidos, para um Sistema de Informação e Gestão Integrada do Medicamento e 

Farmácia Hospitalar. 

 

O Presidente do Conselho de Administração 

 

 

Manuel Teixeira 

2 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Data: 2-Dec-05                                                                                                                                                           Circular Normativa  n.º 2/2005 IGIF/DSI 




