
Impacto da Dispensa de Medicamentos Hospitalares em Proximidade

A pandemia da COVID-19 desafiou de forma profunda a prestação de cuidados de saúde. As restrições de mobilidade e confinamento realçaram a necessidade

do desenvolvimento de estratégias para garantir o acesso contínuo aos cuidados de saúde. Neste contexto, em Portugal, uma das estratégias que ganhou
relevo foi a Dispensa de Medicamentos Hospitalares em Proximidade aos utentes que cumpriam os critérios de inclusão. Esta consiste na entrega ao
utente de medicamentos normalmente cedidos gratuitamente em regime de ambulatório hospitalar, numa Farmácia Comunitária de proximidade à sua

escolha. Este procedimento apesar de existir anteriormente em alguns hospitais, era muito residual. Como benefício teórico, este método promove: a adesão
e a acessibilidade à terapêutica; a proteção dos grupos de risco (ao evitar deslocações não essenciais); e poupança significativa para o utente (em tempo e
custo de transportes)1,2.

A Farmácia Comunitária é indispensável neste processo, agregando diversas vertentes: envolve profissionais de saúde habilitados e altamente diferenciados
na área do medicamento; garante a acessibilidade ao público, em horário alargado; e dispõe de instalações que asseguram o cumprimento das condições de
armazenamento dos medicamentos. O serviço de Dispensa de Medicamentos Hospitalares em Proximidade não tem custos para o utente. A Farmácia

Comunitária não recebe remuneração pela prestação do serviço, apesar deste obrigar a investimento de tempo e meios1,2.

- Averiguar o impacto da Dispensa de Medicamentos Hospitalares em 

Proximidade na redução das despesas de deslocação dos utentes 
(custo, distância e tempo de viagem ao hospital poupados);

- Evidenciar a intervenção do Farmacêutico Comunitário no processo 
de Dispensa de Medicamentos Hospitalares.

- Compilação das Dispensas de Medicamentos Hospitalares efetuadas, de 01/2021 a

08/2022, na Farmácia Freitas e na Farmácia Maldonado (Caldas da Rainha);

- Análise dos dados obtidos recorrendo à estatística descritiva, usando a aplicação

Excel®;

- Consulta do website ViaMichelin® para estimativa de custos e distância poupados.
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Conclusão

Registo informático da dispensa:

- Validação dos dados do utente
- Seleção do hospital de origem (identificador de dispensa 

hospitalar)
- Avaliação dos efeitos adversos relacionados com o uso do 
medicamento
- Registo das DCIs e quantidades dispensadas, lote e data 

de validade
- Registo do nº carteira profissional
- Identificação da forma de entrega

Circuito da Dispensa de Medicamentos Hospitalares:

Receção na Farmácia

- Farmacêutico Comunitário 
faz a conferência e registo 

da medicação rececionada

- Farmacêutico Comunitário 
contacta o utenteEnvio do Hospital

Farmacêutico Hospitalar 
prepara e expede a 

medicação acautelando 
as Boas Práticas de 

Farmácia e de 
Distribuição

Contacto

(e-mail)
com o hospital 
notificando a 

entrega 

Dispensa do medicamento e 

esclarecimento de dúvidas

433
horas

poupadas

em deslocações

6679€
poupados em deslocações

A participação das Farmácias Freitas e Maldonado na Dispensa de Medicamentos Hospitalares em Proximidade reduziu de forma significativa os gastos em

saúde dos utentes beneficiários. A intervenção do Farmacêutico é imprescindível, conferindo segurança, rastreabilidade e transparência ao serviço. Seria útil
existir um quadro remuneratório sustentável para alavancar o serviço na Farmácia Comunitária, visto que este demonstra valor mas requer um investimento
de tempo e recursos pela participação ativa do Farmacêutico em todas as etapas do circuito processual.
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