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Farmácia Hospitalar (FH)

 A Farmácia Hospitalar é um Serviço de Saúde, que compreende todas 
as atividades inerentes à seleção, aquisição, armazenamento, 
preparação, manipulação e distribuição de medicamentos e dispositivos 
médicos, assim como o aconselhamento aos doentes e aos outros 
profissionais de saúde sobre o seu uso seguro, eficaz e eficiente.

 A Farmácia Hospitalar é uma área de especialidade reconhecida pela 
Ordem dos Farmacêuticos, e parte integrante dos cuidados prestados 
aos doentes numa instituição de saúde.



Missão (FH)

 Contribuir para que o uso dos medicamentos e dispositivos médicos 
conduza aos melhores resultados em saúde, com qualidade, segurança, 
eficácia e uso eficiente dos recursos disponíveis. 

 Adicionar valor ao processo farmacoterapêutico, contribuindo ainda 
para:

o A melhoria dos sistemas de trabalho e da segurança dos 
profissionais

o A docência e a investigação



Visão (FH)

O Farmacêutico Hospitalar deve ser a referência obrigatória de todas as 
atividades ligadas ao medicamento no hospital, com ênfase na liderança 
da gestão da terapêutica.



Valores (FH)

 Doente em primeiro lugar

 Trabalho em equipa

 Qualidade, Eficiência e Transparência

 Dedicação

 Bom ambiente de trabalho

 Inovação e Melhoria



Divulgar  Iniciativas em Farmácia 
Hospitalar (DIFH) 

Criar um “fórum” de partilha de informação e discussão de Boas Práticas em Farmácia 
Hospitalar:

 Divulgar projetos, procedimentos, Boas Práticas e iniciativas de relevo para a prática 
diária da FH 

 Estas iniciativas serão submetidas por Farmacêuticos Hospitalares e distribuídas por 
Grupos de Interesse (GI) para avaliação e eventual publicação em site próprio

 O seu conjunto permite registar e alongar o percurso/caminho da FH



Grupos de Interesse (GI)

 Produção de medicamentos em Farmácia Hospitalar – Sameiro Lemos

 Oncologia- Clementina Varela e Florbela Braga

 Infecciologia - João Rijo

 Dispositivos Médicos - Ondina Martins

 Gestão de Farmácia Hospitalar - António Melo Gouveia e Paula Campos 



Grupos de Interesse (GI)

 Cada um destes grupos é coordenado por um elemento do CCEFH

 Cada grupo integra outros Especialistas em FH que constituem o Núcleo de Coordenação

 Todos os Especialistas em FH com interesse numa determinada área podem associar-se ao GI

 Esta estrutura visa criar  uma REDE de transmissão de Boas Práticas e de iniciativas a 
partilhar.



Grupos de Interesse
Objetivo

PREPARAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS 

Citotóxicos, NP e outros 
manipulados estéreis e não 
estéreis.

Foco nas 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;

Contaminação ambiental.

ONCOLOGIA 

Cuidados farmacêuticos 
oncológicos: 

Consulta farmacêutica;

Reconciliação da 
terapêutica do doente 
oncológico;

Adesão à terapêutica 
oncológica;

Farmacovigilância ativa;

Dor e cuidados paliativos 
no doente oncológico;

Cálculo de ddd's para 
antineoplásicos e sua 
análise. 

INFECCIOLOGIA

Ambulatório hospitalar -
consulta farmacêutica e 
acompanhamento 
farmacêutico, adesão à 
terapêutica. 

Interação com PPCIRA -" 
antibiotic stewardship", 

Políticas de 
antibacterianos e 
antifúngicos;

Cálculo de ddd's para 
antibacterianos e sua 
análise.

DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Classificação e pertinência 
da sua utilização na 
Farmácia Hospitalar. 

Destaque inicial para:

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;

GESTÃO DE FARMÁCIA 
HOSPITALAR

Aquisição de 
medicamentos;

Gestão de armazém de 
medicamentos;

Intervenção em CFT;

Financiamento de atos 
farmacêuticos;

Programas de partilha de 
risco;

Programas de acesso 
precoce;

Construir e partilhar iniciativas em diferentes áreas 



Divulgar Iniciativas em Farmácia 
Hospitalar (DIFH)

 As DIFH devem ser sempre submetidas por Especialistas em FH, embora os 
grupos de trabalho que as criam possam incluir Farmacêuticos Hospitalares que 
ainda não detêm o título. 

 As DIFH devem ser submetidas através do formulário disponível online.



Divulgar Iniciativas em Farmácia 
Hospitalar (DIFH)



Prémio PEGADAS

“Deixe a sua marca no percurso da Farmácia Hospitalar“

Anualmente será selecionada a melhor DIFH apresentada nas jornadas, à 
qual será atribuído o 

Prémio PEGADAS



Obrigada!

CCEFH

colegios.especialidade@ordemfarmaceuticos.pt
difh.ordemfarmaceuticos.pt
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