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GRUPOS DE INTERESSE 

1. Preparação de medicamentos 

2. Oncologia 

3. Infecciologia 

4. Dispositivos Médicos 

5. Gestão de Farmácia Hospitalar 

 

1.      PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 Coordenadora: Sameiro Lemos 

 Objetivos: partilhar e construir iniciativas na área da preparação de medicamentos em 

meio hospitalar, incluindo citotóxicos, nutrição parentérica e outros manipulados 

estéreis e não estéreis. Inclui aspetos como boas práticas de fabrico aplicadas à FH, 

risco e erro, formação e qualificação de operadores, equipamento de proteção 

individual, desenho de instalações e critérios de funcionamento, fluxos de trabalho, 

funções dos vários tipos de operadores, contaminação ambiental, dispositivos médicos 

específicos, etc. 

2.      ONCOLOGIA 

 Coordenadoras: Clementina Varela e Florbela Braga 

 Objetivos: partilhar e construir iniciativas em cuidados farmacêuticos oncológicos: 

consulta farmacêutica e acompanhamento farmacêutico, reconciliação da terapêutica 

do doente oncológico, adesão à terapêutica oncológica, farmacovigilância ativa em 

oncologia, dor e cuidados paliativos no doente oncológico, cálculo de ddd's para 

antineoplásicos e sua análise, etc. 

3.      INFECCIOLOGIA 

 Coordenador: João Rijo 

 Objetivos: partilhar e construir iniciativas em cuidados farmacêuticos em infeciologia: 

ambulatório hospitalar - consulta farmacêutica e acompanhamento farmacêutico, 
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adesão à terapêutica.  Interação com PPCIRA -" antibiotic stewardship", políticas de 

antibacterianos e antifúngicos, cálculo de ddd's para antibacterianos e sua análise, etc.  

4.      DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 Coordenadora: Ondina Martins 

 Objetivos: partilhar conhecimento e construir iniciativas na área dos dispositivos médicos, 

atendendo à sua classificação e pertinência da sua utilização na Farmácia Hospitalar. Com 

destaque, numa fase inicial, para o material de penso utilizado no tratamento de feridas 

 (padrões de seleção, regras de utilização), dispositivos utilizados em oftalmologia 

(lágrimas artificiais, viscoelásticos, etc.), hemostáticos, soluções de irrigação, dispositivos 

médicos ativos (câmaras de fluxo laminar, frigoríficos, câmaras hiperbáricas), etc. 

5.      GESTÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR 

 Coordenadores: Paula Campos e António Melo Gouveia 

 Objetivos: partilhar e construir iniciativas na área da gestão em farmácia hospitalar: 

financiamento de atos farmacêuticos, programas de partilha de risco, programas de 

acesso precoce, aquisição de medicamentos, gestão de armazém de medicamentos, 

intervenção em CFT, etc. 

 

 

 


