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1. Acrónimos
Sigla/Acrónimo
ACSS
BDNP
CESD
CHNM
DCI
Dos
FF
Infarmed
PRVR
RIS
RNU
SCP
SFH
SNS
SPMS

Descrição
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
Base de Dados Nacional de Prescrições
Cartão Europeu de Seguro de Doença
Código Hospitalar Nacional do Medicamento
Denominação Comum Internacional
Dosagem
Forma Farmacêutica
INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.
Portal de Requisição de Vinhetas e Receitas
Rede de Informação da Saúde
Registo Nacional de Utentes
Sistema Central de Prescrições
Serviços Farmacêuticos Hospitalares
Serviço Nacional de Saúde
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.
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2. Âmbito
No âmbito da política do medicamento e do acesso à prestação de cuidados de saúde, o Serviço Nacional de Saúde
(SNS) assegura, em situações especiais, a dispensa de medicamentos pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH)
a utentes em regime de ambulatório hospitalar. O aumento do número de doentes abrangidos por este regime, e o
consequente aumento da despesa das entidades hospitalares do SNS, não foi acompanhado por uma uniformização
de normas e procedimentos associados à prescrição e dispensa neste âmbito.
Com o objetivo de iniciar o caminho da uniformização de normas e procedimentos, o Despacho n.º 13382/2012, de 4
de outubro, publicado no Diário da República n.º 198/2021, Série II de 12 de outubro, veio tornar obrigatória a
prescrição de medicamentos para dispensa a utentes em regime de ambulatório pelos SFH através de sistemas de
prescrição eletrónica. Este diploma veio permitir a elaboração trimestral de relatórios de monitorização com os
seguintes indicadores: a) Volume de prescrições e dispensas realizadas; b) Valor das prescrições e dispensas realizadas;
bem como a identificação de situações anómalas.
No cumprimento do Despacho n.º 13382/2012, as entidades hospitalares do SNS passaram ainda a remeter à SPMS
ficheiros com a informação relativa à prescrição e dispensa de medicamentos neste âmbito, que por sua vez era
validada e carregada na Base de Dados Nacional de Prescrições Hospitalares. Posteriormente, a transmissão desta
informação foi automatizada com a implementação de serviços de integração com os sistemas de prescrição
eletrónica das entidades hospitalares do SNS (PEM-H). Em 2016, a Circular Normativa Conjunta n.º 01/CD/100.10.800,
de 11 de abril, tornou obrigatória a transmissão desta informação com uma periodicidade diária.
A publicação da Portaria n.º 210/2018, de 27 de março, que revoga o Despacho n.º 13382/2012, veio estabelecer o
regime jurídico a que obedecem as regras de prescrição eletrónica de medicamentos a utentes em regime de
ambulatório hospitalar e os procedimentos de dispensa pelos/através dos SFH destes medicamentos, incluindo os que
se destinam a ser administrados por profissionais de saúde nos serviços de ambulatório do hospital (hospital de dia,
consulta externa, cirurgia de ambulatório e serviço de urgência).
Nos termos previstos no n.º 1 do artigo 9.º da referida Portaria, o modelo do guia de tratamento a disponibilizar ao
utente, por via eletrónica, no momento da prescrição, será aprovado pelo membro do Governo responsável pela área
da saúde.
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3. Objetivos
Em cumprimento do n.º 2, do artigo 14º da Portaria n.º 210/2018, o presente documento define as normas técnicas a
que devem obedecer os sistemas de prescrição eletrónica de medicamentos e produtos de saúde para dispensa
pelos/através dos SFH a utentes em regime de ambulatório hospitalar, adiante designados por “Sistemas de PEM
HOSP”. Adicionalmente, são também definidos os requisitos técnicos a que devem obedecer os sistemas de dispensa
eletrónica de medicamentos pelos/através dos SFH a utentes em regime de ambulatório hospitalar, adiante
designados por “Sistemas de DEM HOSP”.
As presentes normas são complementadas pelos seguintes documentos:
•
•

•

Normas de prescrição dispensa de medicamentos e produtos de saúde a utentes em regime de ambulatório
hospitalar, disponível no site do Infarmed, ACSS e SPMS;
Especificação dos serviços para integração com o Sistema Central de Prescrições – Prescrição e dispensa de
medicamentos e produtos de saúde a utentes em regime de ambulatório hospitalar, a disponibilizar mediante
solicitação ao ServiceDesk da SPMS;
Especificação dos serviços para integração com o Registo Nacional de Utentes, a disponibilizar mediante
solicitação ao ServiceDesk da SPMS.
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4. Aplicabilidade
As presentes normas são aplicáveis aos sistemas de prescrição eletrónica de medicamentos e produtos de saúde
destinados a serem dispensados aos utentes em regime de ambulatório hospitalar pelos/através dos serviços
farmacêuticos das entidades hospitalares do SNS, isto é, destinados a serem administrados fora das instalações da
entidade hospitalar, nos serviços de ambulatório da entidade hospitalar, designadamente, nos serviços de hospital de
dia, cirurgia de ambulatório, urgência, consulta externa, e ainda na consulta interna, exclusivamente no dia da alta de
internamento.
Estas normas são também aplicáveis aos sistemas de registo eletrónico da dispensa e administração de medicamentos
e produtos de saúde pelos/através dos serviços farmacêuticos das entidades hospitalares do SNS a utentes em regime
de ambulatório hospitalar.
A Portaria n.º 210/2018, define “utente em regime de ambulatório”:
•
•
•

Utente não internado, seguido em modalidade de prestação de cuidados com permanência inferior a 24 horas
na instituição de saúde em questão (no caso de prescrições internas);
Utente não internado, seguido em modalidade de prestação de cuidados com permanência inferior a 24 horas
em outra entidade hospitalar do SNS (no caso de prescrições externas);
Utente seguido em consulta médica, privada ou externa à entidade hospitalar do SNS, de acordo com o regime
especial aplicável.
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5. Requisitos gerais dos sistemas PEM HOSP e DEM HOSP
5.1.

Declaração de conformidade

Conforme o artigo 15º da Portaria n.º 210/2018, os sistemas de PEM HOSP e DEM HOSP estão sujeitos a avaliação e
declaração de conformidade com a presente especificação.
Apenas os sistemas declarados conformes com a presente especificação podem ser utilizados para a prescrição de
medicamentos e produtos de saúde a utentes em regime de ambulatório hospitalar destinada a dispensa
pelos/através dos serviços farmacêuticos das entidades hospitalares do SNS.
Da mesma forma, apenas os sistemas declarados conformes com a presente especificação podem ser utilizados para
registo eletrónico da dispensa/administração de medicamentos e produtos de saúde a utentes em regime de
ambulatório hospitalar pelos/através dos serviços farmacêuticos das entidades hospitalares do SNS.
O processo de declaração de conformidade e respetivos procedimentos encontram-se disponíveis no site, ou micro
site associado, da SPMS.

5.2.

Publicidade

Os sistemas PEM HOSP e DEM HOSP não podem, em caso algum, publicitar ou veicular publicidade a medicamentos
ou produtos de saúde, nem promover uns produtos em detrimento de outros.

5.1.

Comunicação com a Plataforma de Interoperabilidade da SPMS

5.1.1. Interface com o Sistema Central de Prescrições
Os sistemas de PEM HOSP têm de integrar em modo online com o Sistema Central de Prescrições, para validação da
prescrição e registo da receita na Base de Dados Nacional de Prescrições (BDNP), de acordo com a estrutura e regras
técnicas definidas no documento de Especificação dos serviços para integração com o Sistema Central de Prescrições
– Prescrição e dispensa de medicamentos e produtos de saúde a utentes em regime de ambulatório hospitalar, bem
como a presente especificação e legislação em vigor.
Da mesma forma, os sistemas de DEM HOSP têm de integrar em modo online com o Sistema Central de Prescrições,
para consulta da prescrição, validação e efetivação do registo da dispensa/administração na BDNP, de acordo com a
estrutura e regras técnicas definidas no documento de Especificação dos serviços para integração com o Sistema
Central de Prescrições – Prescrição e dispensa de medicamentos e produtos de saúde a utentes em regime de
ambulatório hospitalar, bem como a presente especificação e legislação em vigor.
O documento de Especificação dos serviços para integração com o Sistema Central de Prescrições – Prescrição e
dispensa de medicamentos e produtos de saúde a utentes em regime de ambulatório hospitalar será disponibilizado
mediante solicitação ao ServiceDesk da SPMS.
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5.1.1. Interface com Sistema de Registo Clínico
Os sistemas de PEM HOSP e DEM HOSP têm ainda de integrar com os sistemas de registo clínico implementados na
entidade hospitalar, garantindo o envio dos registos de prescrição e dispensa/administração após validação e registo
no Sistema Central de Prescrições.

5.1.2. Interface com outros sistemas
Os sistemas de PEM HOSP e DEM HOSP têm de integrar com outros sistemas, como por exemplo, os sistemas de
gestão de patologias crónicas, quando aplicável, garantindo, não apenas a confidencialidade dos dados do utente, mas
também a segurança da prestação de cuidados de saúde realizada.

5.2.

Requisitos de segurança

Perante os atuais desafios no âmbito da segurança da informação, é indispensável integrar um conjunto de boas
práticas nos processos e um conjunto de requisitos mínimos na configuração dos sistemas de PEM HOSP e DEM HOSP
de forma a garantir a segurança dos dados e a conformidade com a legislação. Neste sentido, os sistemas de PEM
HOSP e DEM HOSP têm de garantir:
•
•
•
•
•
•

Acesso restrito a utilizadores autorizados e devidamente identificados;
Utilização da informação única e exclusivamente com o propósito de prestação de cuidados de saúde;
Mecanismos de autenticação forte;
Ações auditáveis e rastreáveis;
Cifragem dos dados sensíveis;
Fluxo de informação realizado dentro da Rede de Informação da Saúde (RIS).
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6. Requisitos dos sistemas de PEM HOSP
6.1.

Universo de medicamentos e produtos de saúde

A base de dados de medicamentos e produtos de saúde utilizada pelos sistemas de PEM HOSP é obrigatoriamente a
cedida pelo Infarmed. Os sistemas de PEM HOSP:
•
•
•

podem limitar o universo de medicamentos suscetíveis de serem prescritos de acordo com as regras instituídas
pela Comissão de Farmácia e Terapêutica da entidade hospitalar;
não podem alterar os dados constantes da base de dados de medicamentos e produtos de saúde;
têm de garantir a atualização periódica da base de dados de medicamentos e produtos de saúde, conforme a
periodicidade de atualização da base de dados de medicamentos e produtos de saúde cedida pelo Infarmed.

6.2.

Interface com o Registo Nacional de Utentes

Os sistemas de PEM HOSP têm de integrar em modo online com os serviços disponibilizados pelo RNU para obtenção
de dados de identificação do utente, de acordo com a estrutura e regras definidas no documento de Especificação dos
serviços para integração com o Registo Nacional de Utentes, publicado no site, ou micro site associado, da SPMS.

6.3.

Interface com o Sistema Central de Prescrições

Para validar a prescrição, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições os dados que
constam no ponto Requisitos da prescrição por via eletrónica.
Antes da emissão da receita, o Sistema Central de Prescrições verifica:
•

•

•

a existência de informação relativa ao prescritor e local de prescrição. Só são aceites prescritores e locais de
prescrição registados e ativos no PRVR. Caso contrário, será devolvido um erro na validação da prescrição e
esta será recusada. Caso o erro esteja nos dados do PRVR, estes terão de ser validados e corrigidos pela/o
entidade/prescritor junto do Servicedesk da SPMS;
a existência de informação do utente no RNU para os utentes com número de utente. Se a informação do
utente não estiver em conformidade com a informação constante no RNU, será devolvido um erro na
validação da prescrição e esta será recusada. Caso o erro esteja nos dados do RNU, estes terão de ser
validados e corrigidos pelos serviços administrativos das entidades do SNS;
a conformidade da prescrição com os requisitos e regras de prescrição. Se a prescrição não estiver em
conformidade com os requisitos e regras de prescrição, será devolvido um erro na validação da prescrição e
esta será recusada. Nesse caso, o sistema de PEM HOSP tem de informar o prescritor do erro devolvido e
permitir a modificação da prescrição. Em caso de sucesso na validação da prescrição, o Sistema Central de
Prescrições emite e regista a receita na Base de Dados Nacional de Prescrições, devolvendo a seguinte
informação:
o Número da receita;
o Nº da via da receita (se aplicável);
o Data e hora de prescrição;
o Código de acesso para utilização na dispensa.
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6.4.

Falência do Sistema Central de Prescrições

Em caso de indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições, que impeça a integração em modo online, os sistemas
de PEM HOSP devem, excecionalmente e caso a sua arquitetura o permita, emitir a receita em modo offline, atribuindo
à mesma um número local, de acordo com as regras descritas nestas normas no ponto referente ao Número da receita.
Caso a entidade hospitalar não possua um circuito interno totalmente desmaterializado de prescrição e
dispensa/administração, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a materialização da receita emitida, de acordo com
o modelo em vigor, em modo offline.
Os sistemas de PEM HOSP têm de enviar o registo das receitas emitidas em modo offline, desmaterializadas e
materializadas, a partir do momento em que o Sistema Central de Prescrições esteja disponível e até 72 horas depois,
de acordo com as regras estabelecidas na declaração de conformidade, de caráter obrigatório, e que definem os
procedimentos a efetuar pelo fornecedor em situações de indisponibilidade.
As receitas emitidas em modo offline, integradas a posteriori no Sistema Central de Prescrições, não são consideradas
receitas eletrónicas.

6.5.

Autenticação do prescritor

Para efeitos da prescrição por via eletrónica é obrigatório o registo prévio do prescritor no PRVR. Só os profissionais
registados e ativos neste sistema são reconhecidos pelo Sistema Central de Prescrições, pelo que apenas estes podem
emitir receitas eletrónicas.
Para efeitos da prescrição por via eletrónica desmaterializada, é ainda obrigatória a utilização de um método de
autenticação forte para autenticação do prescritor, nomeadamente de um certificado digital qualificado, que garanta
a identidade e qualidade do prescritor (Cartão de Cidadão ou Cédula da Ordem Profissional), ou Chave Móvel Digital.
Os sistemas de PEM HOSP têm de disponibilizar aos prescritores um mecanismo de autenticação forte.
Caso os requisitos de autenticação forte não estejam reunidos, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir que a
prescrição será materializada, de acordo com o modelo em vigor, independentemente de ser emitida em modo online
ou offline.
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7. Requisitos da prescrição por via eletrónica
De acordo com a Portaria n.º 210/2018, a prescrição de medicamentos e produtos de saúde destinados a serem
dispensados a utentes em regime de ambulatório pelos/através dos serviços farmacêuticos das entidades hospitalares
do SNS efetua-se por via eletrónica desmaterializada.

7.1.

Tipo de prescrição

A receita será desmaterializada se se verificarem cumulativamente as seguintes condições:
•
•
•

O prescritor autenticou-se no sistema de PEM HOSP através de um mecanismo de autenticação forte;
O prescritor assinou digitalmente a receita com um certificado digital qualificado ou Chave Móvel Digital;
A receita foi validada e registada pelo Sistema Central de Prescrições na BDNP em modo online.

A receita desmaterializada é do tipo RSP – Receita Sem Papel.
As linhas de prescrição de uma receita desmaterializada podem assumir os seguintes tipos:
•
•
•
•

LFH – Linha de prescrição de medicamentos e produtos de saúde constantes da base de dados do Infarmed;
LE – Linha de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo constantes da base de dados
do Infarmed;
LBIO – Linha de prescrição de medicamentos prescritos ao abrigo da Portaria n.º 48/2016, de 22 de março, na
sua redação atual;
LOUT – Linha de prescrição de outros produtos de saúde.

Os sistemas de PEM HOSP têm de inferir o tipo de prescrição de forma automática.
Para o registo da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições os seguintes dados
relativos ao tipo de prescrição:
•
•

Tipo de receita;
Tipo de linha de prescrição.

7.1.1. Receita materializada
A receita terá de ser materializada nas situações em que a desmaterialização esteja inibida, nomeadamente se se
verificar uma das condições seguintes:
•
•
•

O mecanismo de autenticação forte do sistema de PEM HOSP está indisponível;
O prescritor não assinou digitalmente a receita com um certificado digital qualificado ou Chave Móvel Digital
válido;
No caso de indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito interno totalmente
desmaterializado de prescrição e dispensa/administração (emissão em modo offline).

A receita materializada pode assumir um dos seguintes tipos:
•
•

FH – Receita de medicamentos e produtos de saúde constantes da base de dados do Infarmed;
RE – Receita de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo constantes da base de dados do Infarmed;
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•
•

BIO - receita de medicamentos prescritos ao abrigo da Portaria n.º 48/2016, de 22 de março, na sua redação
atual;
OUT – Receita de outros produtos.

Caso se verifique uma das condições que obriga à materialização da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir
que a receita emitida é materializada, enviando ao Sistema Central de Prescrições o tipo de receita materializada
correspondente.
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição, de acordo com o modelo
em vigor, da menção ao tipo de receita:
•
•

"Receita Hospitalar (Dispensa apenas em farmácia hospitalar)” na receita do tipo FH, BIO e OUT;
"Receita Especial (Dispensa apenas em farmácia hospitalar)” na receita do tipo RE.

7.2.

Número da receita

Na emissão da receita, após validação bem-sucedida, o Sistema Central de Prescrições gera e devolve um identificador
único a nível nacional, composto por 19 caracteres estruturados da seguinte forma:
Prescrição online
Dígito(s)

Representação

1.º

Região de saúde em que se integra o local de
prescrição

2.º e 3.º
4.º a 6.º
7.º a 17.º
18.º
19.º

Valores possíveis
Receita materializada

Receita desmaterializada
1 – Região Norte
2 – Região Centro
3 – Região de Lisboa e Vale do Tejo
4 – Região do Alentejo
5 – Região do Algarve
6 – Região Autónoma dos Açores
7 – Região Autónoma da Madeira

Tipo de receita

11

Proveniência – Sistema Produtor

100

Numeração sequencial da receita

Fornecido pelo Sistema Central de Prescrições

Via da receita

01 a 12

00

Check-digit – cf. ISO/IEC 7064, MOD 11-2.

Calculado pelo Sistema Central de Prescrições

No caso de emissão em modo offline, os sistemas de PEM HOSP têm de gerar o número da receita, garantindo a não
duplicação do mesmo, e posteriormente enviá-lo ao Sistema Central de Prescrições. Neste caso, o número da receita
é também constituído por 19 dígitos estruturados da seguinte forma:
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Prescrição offline
Dígito(s)

Representação

1.º

Região de saúde em que se integra o local
de prescrição

2.º e 3.º
4.º a 6.º
7.º a 10.º
11.º a 17.º
18.º a 19

Valores possíveis
Receita materializada

Receita local
1 – Região Norte
2 – Região Centro
3 – Região de Lisboa e Vale do Tejo
4 – Região do Alentejo
5 – Região do Algarve
6 – Região Autónoma dos Açores
7 – Região Autónoma da Madeira

Tipo de receita
Proveniência – Sistema Produtor
Centro Emissor – Entidade Utilizadora
Numeração sequencial da receita
Via da receita

11
Código atribuído pela SPMS ao sistema de PEM HOSP, a usar na
prescrição em modo offline
Código atribuído pela SPMS ao sistema de PEM HOSP, a usar na
prescrição em modo offline
Fornecido pelo sistema de PEM HOSP
01 a 12

00

No caso de alteração da região de saúde em que se integra o local de prescrição, o código deste mantém-se inalterado.

7.2.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição do número da receita e a
sua representação em código de barras, de acordo com o modelo em vigor.

7.3.

Via da receita

O conceito de “via da receita” não é aplicável à receita desmaterializada.

7.3.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições o
número de vias da receita.
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de:
•
•

Garantir a emissão de tantas vias da receita quantas as necessárias para permitir a dispensa mensal (ou outra
periodicidade determinada legalmente) tendo em conta a posologia;
Garantir a inscrição do número da via, de acordo com o modelo em vigor.

7.4.

Local de prescrição

Para o registo da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições o código do local
de prescrição registado no PRVR.
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Os sistemas de PEM HOSP têm de obter este campo de forma automática.

7.4.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição da designação do local de
prescrição, o código respetivo precedido da letra U e a sua representação em código de barras, de acordo com o
modelo em vigor.

7.5.

Episódio

Para o registo da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições os seguintes dados
relativos ao episódio:
•

•
•
•

Código da especialidade médica da consulta ou da prestação composto, no mínimo por dezasseis (16) dígitos,
de acordo com a circular normativa da ACSS de uniformização dos serviços de prestação de cuidados no SNS
em vigor;
Número do episódio no âmbito do qual foi emitida a receita;
Código do módulo (Identificador do tipo de episódio que deu origem à prescrição);
Data de consulta que deu origem à prescrição (obrigatório se emissão em modo offline).

Os sistemas de PEM HOSP têm de obter estes campos de forma automática.

7.5.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição do número do episódio no
âmbito do qual foi emitida a receita e a sua representação em código de barras.

7.6.

Prescritor

Para o registo da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições os seguintes dados
relativos ao prescritor:
•
•
•
•
•

Nome clínico;
Número da cédula profissional;
Ordem profissional;
Contacto telefónico do local de prescrição;
Especialidade, de acordo com a nomenclatura de especialidades constante da Circular Normativa n.º
20/2015 – ACSS – classificação de Especialidade Médica – 1.º nível – Lista de Categorias.

Os sistemas de PEM HOSP têm de obter estes campos de forma automática.
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7.6.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição dos seguintes dados do
prescritor, de acordo com o modelo em vigor:
•
•
•
•

7.7.

Nome clínico;
Número da cédula profissional e a sua representação em código de barras;
Contacto telefónico do local de prescrição;
Especialidade, de acordo com a nomenclatura de especialidades constante da Circular Normativa n.º
20/2015 – ACSS – classificação de Especialidade Médica – 1.º nível – Lista de Categorias.

Utente

Para identificar o utente, os sistemas de PEM HOSP têm de:
•
•

Integrar com o RNU para obtenção dos dados de identificação do utente;
Garantir o preenchimento dos dados obrigatórios para cada situação.

Em caso de incongruência de dados do utente, os sistemas de PEM HOSP têm de permitir ao prescritor selecionar se
quer prosseguir com os dados do sistema local ou com os dados do RNU.
Para o registo da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições os seguintes dados
relativos ao utente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de utente (obrigatório se utente registado no RNU);
Nome completo;
Data de nascimento;
Sexo;
Nacionalidade;
Número de identificação do cidadão que consta no cartão de cidadão, de identificação ou no passaporte
(obrigatório se cidadão estrangeiro);
Tipo de documento de identificação (obrigatório se cidadão estrangeiro);
Contacto telefónico do utente (obrigatório se disponível);
Endereço de correio eletrónico do utente (obrigatório se disponível);
Número de processo interno do utente.

Os sistemas de PEM HOSP têm de obter estes campos de forma automática, permitindo, no entanto, a alteração do
contacto telefónico e endereço de correio eletrónico do utente.
Adicionalmente, os sistemas de PEM HOSP têm de registar localmente a morada do utente. Esta informação não é
enviada ao Sistema Central de Prescrição nem inscrita em receita materializada.

7.7.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição dos seguintes dados do
utente, de acordo com o modelo em vigor:
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•
•
•
•
•

Número de utente e a sua representação em código de barras;
Nome completo;
Contacto telefónico, se disponível;
Número de processo interno do utente e a sua representação em código de barras;
Menção à situação de migrante, se aplicável.

7.8.

Entidade Financeira Responsável

As Entidades Financeiras Responsáveis a considerar são as definidas na tabela de Entidades Financeiras Responsáveis
publicada pela ACSS em Circular Normativa.
Para o registo da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições os seguintes dados
adicionais relativos à Entidade Financeira Responsável:
Cidadão nacional beneficiário do SNS
1. Código da Entidade Financeira Responsável (SNS);
2. Designação da Entidade Financeira Responsável (SNS).
Cidadão nacional com subsistema de saúde
1. Número de beneficiário da Entidade Financeira Responsável;
2. Código da Entidade Financeira Responsável;
3. Designação da Entidade Financeira Responsável.
Cidadão estrangeiro segurado por outro Estado Membro (inclui-se o Espaço Económico Europeu e Suíça)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Número de beneficiário da Entidade Financeira Responsável (campo 6 no caso do CESD);
Código da Entidade Financeira Responsável (campo 7 no caso do CESD);
Designação da Entidade Financeira Responsável;
Tipo de documento (CESD, CPS, S2 ou S1);
Número do documento de direito (campo 8 no caso do CESD);
País emissor do documento de direito conforme a norma ISO 3166-1, alfa-2;
Data de validade do documento de direito (campo 9 no caso do CESD).

Cidadão estrangeiro ao abrigo da Convenção Bilateral Internacional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Número de beneficiário da Entidade Financeira Responsável;
Código da Entidade Financeira Responsável;
Designação da Entidade Financeira Responsável;
Identificação do certificado de abertura de direito;
Número do documento de direito;
País emissor do documento de direito conforme a norma ISO 3166-1, alfa-2;
Data de validade do documento de direito.

Os sistemas de PEM HOSP têm de obter estes campos de forma automática com informação, permitindo, no entanto,
a alteração da Entidade Financeira Responsável para uma das que o utente tem associadas no RNU.
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7.8.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição dos seguintes dados da
Entidade Financeira Responsável, de acordo com o modelo em vigor:
Cidadão nacional beneficiário do SNS
1. Designação da Entidade Financeira Responsável (SNS).
Cidadão nacional com subsistema de saúde
1. Número de beneficiário da Entidade Financeira Responsável e a sua representação em código de barras;
2. Designação da Entidade Financeira Responsável.
Cidadão estrangeiro segurado por outro estado-membro
1. Número de beneficiário da Entidade Financeira Responsável (campo 6 no caso do CESD) e a sua representação
em código de barras;
2. Designação da Entidade Financeira Responsável;
3. País emissor do documento de direito conforme a norma ISO 3166-1, alfa-2.
Cidadão estrangeiro ao abrigo da Convenção Bilateral Internacional (CSCB)
1. Número de beneficiário da Entidade Financeira Responsável e a sua representação em código de barras;
2. Designação da Entidade Financeira Responsável;
3. País emissor do documento de direito conforme a norma ISO 3166-1, alfa-2.

7.9.

Diagnóstico

Os sistemas de PEM HOSP têm de permitir ao prescritor registar localmente a identificação do(s) diagnóstico(s) do
utente que originou(aram) a prescrição, conforme a Classificação Internacional de Doença adotada pela ACSS.
Esta informação não é enviada ao Sistema Central de Prescrições nem inscrita na receita materializada.

7.10.

Medicamento

O medicamento é obrigatoriamente identificado pelo CHNM ou pelo número de registo, consoante a prescrição seja
realizada por CHNM ou nome comercial.
Para o registo da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições os seguintes dados
relativos a cada um dos medicamentos prescritos:
•
•

Código Hospitalar Nacional do Medicamento (obrigatório se prescrito por CHNM);
Número de registo (obrigatório se prescrito por nome comercial).

Os sistemas de PEM HOSP têm de permitir ao prescritor pesquisar e selecionar o medicamento de uma lista e inferir
estes campos de forma automática.
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7.10.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição dos seguintes dados do
medicamento, de acordo com o modelo em vigor:
•
•

Descrição do Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM) e a representação do CHNM em código de
barras (obrigatório se prescrito por CHNM);
Nome comercial e representação do número de registo em código de barras (obrigatório se prescrito por
nome comercial).

7.11.

Produtos de saúde

Para o registo da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições os seguintes dados
relativos a cada um dos produtos de saúde prescritos:
•
•
•

Número de registo, se aplicável;
CDM, se aplicável;
o Se o produto prescrito não tiver número de registo deverá ser enviado o código 99999;
Designação.

Os sistemas de PEM HOSP têm de permitir ao prescritor pesquisar e selecionar o produto de saúde de uma lista e
inferir estes campos de forma automática.

7.11.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição do nome do produto e a
representação do número de registo em código de barras, se aplicável, de acordo com o modelo em vigor.
Os sistemas de PEM HOSP têm de garantir que os produtos de saúde são prescritos isoladamente em receita do tipo
OUT.

7.12.

Posologia

Para o registo da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de permitir ao prescritor registar e enviar ao Sistema Central
de Prescrições os seguintes dados relativos à posologia de cada medicamento:
•
•
•
•

Dose;
Via de administração;
Frequência de administração e/ou horário;
Duração de tratamento e/ou data e hora da próxima consulta da mesma especialidade.

Os sistemas de PEM HOSP têm de obter a data e hora da próxima consulta da mesma especialidade de forma
automática.
Os sistemas de PEM HOSP devem utilizar o Catálogo Português de Prescrição Médica disponibilizados pelo Centro de
Terminologias Clínicas para a codificação da frequência e horários de administração.
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7.12.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição dos seguintes dados da
posologia, de acordo com o modelo em vigor:
•
•
•
•

Dose;
Via de administração;
Frequência de administração e/ou horário;
Duração de tratamento e/ou data da próxima consulta da mesma especialidade.

7.13.

Quantidade prescrita

Para o registo da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições o valor e a unidade
de medida da quantidade prescrita (número de unidades CHNM).
Os sistemas de PEM HOSP têm de garantir que a quantidade prescrita é calculada de acordo com a posologia e que
não pode ser alterada manualmente.

7.13.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição da quantidade prescrita,
em cardinal e por extenso, de acordo com o modelo em vigor.

7.14.

Enquadramento da dispensa

Para o registo da receita, caso a prescrição se destine à dispensa em regime ambulatório pelos SFH (Administracao =
N), os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições o código do enquadramento da
dispensa:
•

•
•
•

DIP – o que corresponde a diploma legal de comparticipação excecional;
o Código do diploma legal de comparticipação excecional conforme identificado na base de dados do
Infarmed;
PAP – o que corresponde a programas de acesso precoce;
PSNS – o que corresponde a programas do SNS;
CA – o que corresponde à autorização do Conselho Diretivo (CD) ou Conselho de Administração (CA).

7.14.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição do diploma legal, se
aplicável.
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7.15.

Caracterização da dispensa

Para o registo da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições a caracterização
da dispensa, isto é, se os medicamentos/produtos de saúde prescritos se destinam a serem administrados fora das
instalações da entidade hospitalar (Administracao = N) ou nos serviços de ambulatório da entidade hospitalar (hospital
de dia, consulta externa, cirurgia de ambulatório e serviço de urgência) (Administracao = S).

7.16.

Observações

Os sistemas de PEM HOSP têm de permitir ao prescritor incluir observações em campo de texto livre em cada linha de
prescrição e, para o registo da receita, têm de enviar as mesmas ao Sistema Central de prescrições.

7.16.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição das observações de cada
linha de prescrição, de acordo com o modelo em vigor.

7.17.

Validade da prescrição

Os sistemas de PEM HOSP têm de calcular automaticamente a data de validade da linha de prescrição de acordo com
a duração de tratamento ou data da próxima consulta da mesma especialidade, selecionando o prazo mais curto, até
um máximo de 12 meses e que não pode ser alterada manualmente.
Para o registo da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições a data de validade
de cada linha de prescrição.

7.17.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de:
•
•

garantir a separação das linhas de prescrição por receitas distintas se houver linhas de prescrição com
validades diferentes;
garantir a inscrição da data de validade, de acordo com o modelo em vigor.

7.18.

Data e hora de prescrição

A data de prescrição corresponde à data de emissão da receita pelo Sistema Central de Prescrições que é devolvida
por este à semelhança do número da receita.
No caso de emissão em modo offline, para registo da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema
Central de Prescrições a data e hora de prescrição, que não pode ser anterior à data da consulta que lhe deu origem.
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7.18.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição da data de prescrição, de
acordo com o modelo em vigor.

7.19.

Assinatura da prescrição

A prescrição desmaterializada tem de ser assinada digitalmente pelo prescritor com recurso a um certificado digital
qualificado (do Cartão de Cidadão ou da Cédula da Ordem Profissional) ou Chave Móvel Digital, que garanta a
identidade e qualidade do prescritor.
O método de assinatura tem de ser o mesmo utilizado na autenticação.
O certificado digital qualificado usado para assinar a receita tem de pertencer ao mesmo cartão (Cartão de Cidadão
ou Cédula da Ordem Profissional) usado na autenticação.
Caso os requisitos de assinatura não estejam reunidos, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir que a prescrição
será materializada e assinada de modo autografo, independentemente de ser emitida em modo online ou offline.

7.19.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição do local de assinatura para
a assinatura autógrafa, de acordo com o modelo em vigor.

7.20.

Código de acesso e dispensa

Caso a prescrição se destine à dispensa a utentes em regime ambulatório pelos SFH (Administracao = N), na emissão
da receita é gerado e devolvido pelo Sistema Central de Prescrições o código de acesso e dispensa.
O código de acesso e dispensa é um código a utilizar pelo utente, ou pelo seu representante, para autorização do
acesso à receita e validação da dispensa dos medicamentos no momento da dispensa.
Os sistemas de PEM HOSP não poderão em nenhuma circunstância armazenar este código.

7.20.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, não há lugar à geração de código de acesso e dispensa.

7.21.

Custo global da terapêutica para o SNS

Para o registo da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de prescrições o custo global da
terapêutica que deverá ser obtido através do somatório do custo médio unitário multiplicado pelo nº de unidades
prescritas de cada linha de prescrição.
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7.21.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição do custo global da
terapêutica para o SNS, de acordo com o modelo em vigor.

7.22.

Casos particulares de prescrição

7.22.1. Estupefacientes e psicotrópicos
Os estupefacientes e psicotrópicos são, para efeitos de prescrição diferenciada, os medicamentos que contêm
substâncias ativas classificadas como estupefacientes ou psicotrópicos (contidas nas tabelas I e II do Decreto-Lei n.º
15/93, de 22 de janeiro, na sua redação atual e no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de
outubro, na sua redação atual).
Desde que o CHNM contenha um número de registo identificado na Tabela CLASS_ESTUP como Class_Estup_ID = 1, 4,
5 ou 6, a linha de prescrição deve estar identificada como LE. A LE pode coexistir com outros tipos de linhas.
A prescrição destes medicamentos segue as mesmas regras que os restantes.
7.22.1.1.

Receita materializada

No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir que os medicamentos que contêm
substâncias ativas classificadas como estupefacientes ou psicotrópicos são prescritos isoladamente em receita do tipo
RE.

7.23.

Sistema de PEM HOSP utilizado

Para o registo da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições as credenciais
que são fornecidas pela SPMS, no seguimento do processo de declaração de conformidade, por versão de sistema.

7.23.1. Receita materializada
No caso de materialização da receita por indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições e inexistência de circuito
interno totalmente desmaterializado, os sistemas de PEM HOSP têm de garantir a inscrição da designação do sistema,
versão e nome da empresa fornecedora, de acordo com o modelo em vigor.

7.24.

Disponibilização de informação da prescrição ao utente

Caso a prescrição se destine à dispensa a utentes em regime ambulatório pelos SFH (Administracao = N), será
necessário disponibilizar ao utente informação relativa à prescrição e que permita posteriormente aos SFH realizar a
dispensa.
Os dados necessários à dispensa devem ser enviados ao utente por SMS. Adicionalmente, o guia de tratamento da
receita desmaterializada pode ser enviado por correio eletrónico ou impresso.
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O Sistema Central de Prescrições disponibiliza serviços que permitem gerar o PDF da receita materializada e do guia
de tratamento da receita desmaterializada, de acordo com os modelos em vigor, e que os sistemas de PEM HOSP têm
de utilizar para o efeito de impressão.
O Sistema Central de Prescrições disponibiliza ainda serviços que permitem o envio dos dados necessários à dispensa
e do guia de tratamento da receita desmaterializada em PDF por correio eletrónico.
No caso de indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições, a geração do guia de tratamento da receita
desmaterializada para impressão, bem como o envio dos dados necessários à dispensa por correio eletrónico são da
responsabilidade dos sistemas de PEM HOSP.
Em todo o caso, o envio dos dados necessários à dispensa por SMS é da responsabilidade dos sistemas de PEM HOSP.
Para o registo da receita, os sistemas de PEM HOSP têm de:
•
•

•

•

Permitir ao prescritor selecionar os métodos de envio dos dados necessários à dispensa (SMS, correio
eletrónico, impressão);
Enviar ao Sistema Central de Prescrições os seguintes dados relativos à consulta de especialidade/serviço onde
ocorreu a prestação no âmbito da qual foi emitida a receita:
o Contacto telefónico;
o Endereço de correio eletrónico;
o Horário de funcionamento;
Enviar ao Sistema Central de Prescrições os seguintes dados relativos ao SFH da entidade hospitalar:
o Contacto telefónico;
o Endereço de correio eletrónico;
o Horário de funcionamento;
Enviar ao Sistema Central de Prescrições os seguintes dados relativos ao método de envio dos dados
necessários à dispensa:
o Informação de impressão do guia de tratamento (Sim/Não);
o Contacto telefónico móvel (obrigatório se método de entrega for SMS);
o Endereço de correio eletrónico (obrigatório se método de entrega for correio eletrónico).

7.24.1. Envio dos dados necessários à dispensa por SMS
No caso de envio dos dados necessários à dispensa por SMS, os sistemas de PEM HOSP têm de permitir ao prescritor
recolher o contacto telefónico móvel para onde será enviada a SMS e garantir o envio da mesma com os seguintes
dados, de acordo com o formato abaixo indicado:
•
•
•

Data da prescrição;
Número da receita;
Código de acesso e dispensa.

RSP HOSPITALAR, DD-MM-AAAA, n. 123456789123456789X, código de dispensa ######. Aceda a sua receita
atraves da App SNS 24
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7.24.2. Envio dos dados necessários à dispensa e guia de tratamento da receita desmaterializada
por correio eletrónico
No caso de envio dos dados necessários à dispensa e do guia de tratamento da receita desmaterializada em PDF por
correio eletrónico, os sistemas de PEM HOSP têm de permitir ao prescritor recolher o endereço para onde será enviada
a mensagem de correio eletrónico.
O Sistema Central de Prescrições garante o envio da mensagem de correio eletrónico com os seguintes dados, de
acordo com o formato abaixo indicado:
•
•
•
•
•

Nome do utente;
Data da prescrição;
Número da receita;
Código de acesso e dispensa
Guia de tratamento da receita desmaterializada em PDF (em anexo).

Exmo.(a) Senhor(a), [Nome do utente]
Foi registada no dia DD-MM-AAAA, a receita para DISPENSA EM FARMÁCIA HOSPITALAR:
- número 123456789123456789X, código de dispensa ######.
Esta mensagem, assim como os ficheiros anexos, é confidencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s)
nela indicada(s) como destinatária(s). Se não é o seu destinatário, solicitamos que não faça qualquer uso do
respetivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando o Centro de Contacto do SNS.
Não responda diretamente a este email.

7.24.3. Guia de tratamento impresso
O Sistema Central de Prescrições garante a geração do guia de tratamento da receita desmaterializada para impressão,
com a seguinte informação e de acordo com o modelo em vigor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número da receita e a sua representação em código de barras;
Designação do local de prescrição;
Contactos da consulta de especialidade e horários de funcionamento;
Data de prescrição;
Nome clínico do prescritor;
Contacto telefónico do local de prescrição;
Nome completo do utente;
Identificação do medicamento prescrito – Descrição do CHNM e nome comercial se prescrito por nome
comercial– quantidade (número de unidades CHNM), posologia e data de validade;
Observações por linha do medicamento;
Descrição do diploma legal de comparticipação excecional conforme identificado na base de dados do
Infarmed, se aplicável.
Data da próxima consulta da mesma especialidade, se aplicável;
Código de acesso e dispensa;
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•
•
•
•

Custo global da terapêutica para o SNS “Esta terapêutica custou ao Serviço Nacional de Saúde (euro) nn,nn”;
Contactos do SFH e horários de funcionamento;
Código matriz para utilização na dispensa offline;
Designação do sistema, versão e nome da empresa fornecedora.
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Figura 1 Modelo da Guia de tratamento de receita desmaterializada
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7.24.4. Receita materializada
O Sistema Central de Prescrições garante a geração da receita materializada, e do guia de tratamento respetivo, para
impressão, de acordo com o modelo em vigor com as seguintes especificidades:
•
•
•
•

Identificação do número de processo interno do utente;
Identificação do número do episódio no âmbito do qual foi emitida a receita;
Identificação do medicamento prescrito – Descrição do CHNM e nome comercial, se prescrito por nome
comercial;
Identificação da data da próxima consulta da mesma especialidade, se aplicável.

O guia de tratamento da receita materializada tem a mesma informação do guia de tratamento da receita
desmaterializada, à exceção dos códigos para utilização pela farmácia em caso de falência do sistema informático.

Figura 2 Modelo da receita materializada com a especificidades da prescrição no âmbito de ambulatório hospitalar

No caso de receita materializada não há lugar ao envio dos dados necessários à dispensa por SMS ou por correio
eletrónico.
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7.25.

Reimpressão/reenvio dos dados necessários à dispensa

O Sistema Central de Prescrições disponibiliza serviços que permitem a reimpressão do guia de tratamento da receita
desmaterializada, bem como o reenvio do mesmo por correio eletrónico.
O reenvio dos dados necessários à dispensa por SMS é da responsabilidade dos sistemas de PEM HOSP.
Em todo o caso, os sistemas de PEM HOSP têm de permitir ao prescritor selecionar os métodos de reenvio dos dados
necessários à dispensa (SMS, correio eletrónico, impressão) e enviar ao Sistema Central de Prescrições os seguintes
dados:
•

Número da receita cujo Guia de tratamento/dados necessários à dispensa pretende reimprimir/reenviar.

7.25.1. Receita materializada
O Sistema Central de Prescrições disponibiliza serviços que permitem a reimpressão da receita materializada pelo
prescritor que a emitiu até 24 horas após a emissão.
Os sistemas de PEM HOSP têm de permitir ao prescritor reimprimir a receita materializada e enviar ao Sistema Central
de Prescrições os seguintes dados:
•

Número da receita que pretende reimprimir.

No caso de receita materializada não há lugar ao reenvio dos dados necessários à dispensa por SMS e por correio
eletrónico.

7.26.

Anulação da prescrição

Só será permitida a anulação de uma receita mediante a identificação de uma justificação e se estiverem reunidas as
seguintes condições cumulativas:
•
•
•
•

A receita foi emitida pelo próprio;
A receita ainda não foi anulada;
A receita ainda contém linhas de prescrição dentro da validade;
A receita ainda não foi dispensada/administrada total ou parcialmente.

Só será permitida a anulação de uma linha de prescrição isolada se estiverem reunidas as seguintes condições
cumulativas:
•
•
•
•
•

A receita foi emitida pelo próprio;
A receita ainda não foi anulada;
A linha de prescrição não foi anulada;
A linha de prescrição encontra-se dentro da validade;
A linha de prescrição ainda não foi dispensada/administrada total ou parcialmente.

Os sistemas de PEM HOSP têm de permitir ao prescritor anular uma receita, bem como linhas de prescrição isoladas
da receita desmaterializada, mediante a seleção de uma das seguintes justificações:
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#
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
999

Descrição
Erro na identificação do utente
Erro na identificação do medicamento
Erro na posologia
Erro na identificação do enquadramento da dispensa
Reação Adversa a Medicamentos (RAM)
Intolerância medicamentosa
Inadaptação na utilização
Alerta de segurança ou de qualidade
Medicamento esgotado
Medicamento retirado do mercado
Outro

Observações
Não aplicável à anulação de linha de prescrição.
-

Para anular uma receita, ou uma linha de prescrição isolada, os sistemas de PEM HOSP têm de enviar ao Sistema
Central de Prescrições os seguintes dados:
•
•

Data de anulação;
Código da justificação da anulação.

O Sistema Central de Prescrições verifica se estão reunidas as condições que permitem a anulação e caso não estejam
devolve um erro na validação.

7.26.1. Receita materializada
No caso da receita materializada, os sistemas de PEM HOSP:
•
•

Não podem permitir anular linhas de prescrição isoladas;
Têm de garantir a anulação de todas as vias que se encontrem dentro da validade e não tenham sido
dispensadas.

7.27.

Outros requisitos dos sistemas de PEM HOSP

Os sistemas de PEM HOSP têm de:
•
•
•
•

No momento da prescrição, alertar o prescritor da existência de prescrições válidas que não tenham sido
dispensadas/administradas;
Permitir a consulta do histórico de prescrições e dispensas do utente em contexto.
Permitir o envio e reenvio, enquanto a prescrição for passível de ser dispensada, do guia de tratamento por
correio eletrónico, em PDF, de acordo com o modelo em vigor;
Permitir o envio e reenvio, enquanto a prescrição for passível de ser dispensada, dos dados necessários à
dispensa através de SMS, de acordo com o modelo em vigor.
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8. Requisitos dos sistemas de DEM HOSP
8.1.

Interface com o Sistema Central de Prescrições

Os sistemas de DEM HOSP têm de permitir a consulta, em modo online, da receita registada no Sistema Central de
Prescrições. Para aceder à prescrição, os sistemas de DEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições os
seguintes dados:
•
•
•
•
•

Número de utente, se aplicável;
Certificado público do Cartão do Cidadão do utente, se aplicável;
Número da receita;
Código do local de dispensa/administração;
Código de acesso e dispensa, se aplicável.

Os sistemas de DEM HOSP não poderão em nenhuma circunstância armazenar o código de acesso e dispensa.
O Sistema Central de Prescrições verifica a existência da prescrição e a conformidade dos dados de acesso. Se os dados
enviados não estiverem corretos, o Sistema Central de Prescrições devolve um erro de validação. Nesse caso, o sistema
de DEM HOSP tem de informar o profissional de saúde do erro devolvido e permitir a modificação dos dados. Em caso
de sucesso, o Sistema Central de Prescrições, para além de permitir a consulta da prescrição, gera e devolve um código
que deverá ser utilizado na efetivação do registo da dispensa/administração (token).
Para validar e efetivar o registo da dispensa, os sistemas de DEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições
os dados que constam nos Requisitos do registo da dispensa/administração por via eletrónica. O Sistema Central de
Prescrições verifica a conformidade do registo da dispensa/administração com os requisitos e regras antes da sua
efetivação. Se o registo da dispensa/administração não estiver em conformidade, o Sistema Central de Prescrições
devolve um erro de validação. Nesse caso, o sistema de DEM HOSP tem de informar o profissional de saúde do erro
devolvido e permitir a modificação dos dados de efetivação. Em caso de sucesso na validação e efetivação do registo
da dispensa/administração, o Sistema Central de Prescrições gera e devolve o comprovativo assinado pelos Serviços
Centrais de Prescrição e Dispensa que deverá ser utilizado na faturação eletrónica.

8.2.

Falência do Sistema Central de Prescrições

Em caso de indisponibilidade do Sistema Central de Prescrições, que impeça a integração em modo online, os sistemas
de DEM HOSP devem, excecionalmente e caso a sua arquitetura o permita, efetivar o registo da
dispensa/administração em modo offline, de acordo com as regras descritas nestas normas.
Os sistemas de DEM HOSP têm de enviar os registos das dispensas/administrações efetivados em modo offline a partir
do momento em que o Sistema Central de Prescrições esteja disponível, e até 72 horas depois, de acordo com as
regras estabelecidas na declaração de conformidade, de caráter obrigatório, e que definem os procedimentos a
efetuar pelo fornecedor em situações de indisponibilidade.
Os registos das dispensas/administrações efetivados em modo offline, integrados a posteriori no Sistema Central de
Prescrições, não são considerados registos de dispensa/administração eletrónicos.
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9. Requisitos do registo da dispensa/administração por via eletrónica
De acordo com a Portaria n.º 210/2018, o registo da dispensa/administração de medicamentos aos utentes em regime
de ambulatório hospitalar pelos/através dos serviços farmacêuticos das entidades hospitalares do SNS efetua-se por
via eletrónica desmaterializada.

9.1.

Identificação do utente

Os SF devem validar os dados do utente.

9.2.

Local de dispensa/administração

Para identificar o local de dispensa/administração, os sistemas de DEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de
Prescrições os seguintes dados:
•
•

Se administração - Código do local de administração, utilizando o código existente para efeitos de prescrição;
Se dispensa - Código do local de dispensa, atribuído na sequência do processo de declaração de conformidade.

9.3.

Responsável pela dispensa/administração

Para identificar o profissional responsável pela dispensa/administração, os sistemas de DEM HOSP têm de enviar ao
Sistema Central de Prescrições os seguintes dados:
•
•

9.4.

Nome;
Número da cédula ou carteira profissional.

Medicamento

Para identificar o medicamento a dispensar/administrar, os sistemas de DEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central
de Prescrições os seguintes dados:
•
•
•
•
•

CHNM;
Número de registo, se aplicável;
Custo do medicamento;
Quantidade (número de unidades CHNM) dispensada/administrada;
Justificação técnica de CHNM dispensado/administrado se for diferente do prescrito.

Os sistemas de DEM HOSP têm de permitir selecionar uma das seguintes justificações para dispensar/administrar um
medicamento com CHNM diferente do prescrito:
#
001
002
999

Descrição
Inexistência em stock
Rutura de stock
Outros
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9.5.

Produtos de saúde

Para identificar o produto de saúde a dispensar, os sistemas de DEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de
Prescrições os seguintes dados:
•
•
•

Número de registo, se aplicável;
CDM, se aplicável;
o Se o produto dispensado não tiver número de registo ou CDM, deverá ser enviado o código 99999;
Designação.

9.6.

Representante do utente

A dispensa pode ocorrer por intermédio de um representante do utente, podendo este ser diferente em cada ato de
dispensa. Para identificar o representante do utente, os sistemas de DEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de
Prescrições os seguintes dados:
•
•
•
•
•
1

Nome completo do representante;
Data de nascimento do representante1;
Tipo de documento de identificação do representante1;
Número do documento de identificação do representante1;
Data de validade do documento do representante1.

A registar no caso de dispensa estupefacientes e psicotrópicos.

9.7.

Data da dispensa/administração

A data de dispensa/administração corresponde à data de efetivação devolvida pelo Sistema Central de Prescrições.
No caso de dispensa/administração em modo offline, os sistemas de DEM HOSP têm de enviar ao Sistema Central de
Prescrições a data e hora da mesma.

9.8.

Casos particulares de dispensa/administração

9.8.1. Estupefacientes e psicotrópicos
A dispensa dos medicamentos que contêm substâncias ativas classificadas como estupefacientes ou psicotrópicos –
Tabela CLASS_ESTUP como Class_Estup_ID = 1, 4, 5 ou 6 – independentemente do tipo de prescrição (manual,
materializada ou desmaterializada) tem de ser registada no sistema de DEM HOSP e comunicada ao Sistema Central
de Prescrições. Além dos dados acima mencionados, os sistemas de DEM HOSP têm de permitir registar e enviar ao
Sistema Central de Prescrições os seguintes dados relativos ao utente/representante:
•
•
•

Nome completo;
Data de nascimento;
Tipo, número e data de validade do documento identificativo: bilhete de identidade ou da carta de
condução ou cartão do cidadão ou passaporte no caso de cidadãos estrangeiros.

Especificações e requisitos técnicos dos sistemas informáticos de prescrição e dispensa de medicamentos e produtos de saúde a
utentes em regime de ambulatório hospitalar

34/47

9.9.

Dispensa de receita destinada à dispensa em farmácia comunitária

Em determinadas situações, os SFH podem dispensar medicamentos através de receita destinada à dispensa em
farmácia comunitária.
O registo de dispensa pelos SFH de receita destinada à dispensa em farmácia comunitária segue as mesmas regras que
registo da dispensa/administração de medicamentos aos utentes em regime de ambulatório hospitalar, sendo
obrigatório o envio do nº de registo do medicamento/produto de saúde.

9.10.

Dispensa/administração de receita manual

No caso de dispensa/administração de medicamentos prescritos em receita manual, os sistemas de DEM HOSP têm
de permitir recolher e enviar ao Sistema Central de Prescrições os dados, nomeadamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número da receita;
Data de prescrição;
Local de prescrição;
Número da cédula profissional do prescritor;
Especialidade do prescritor;
Número de utente do SNS;
Número do documento de identificação do utente, se aplicável;
Número e tipo do episódio, se aplicável;
Especialidade da consulta/prestação;
Número de beneficiário da Entidade Financeira Responsável (se aplicável);
Entidade Financeira Responsável;
Data da dispensa/administração;
Local da dispensa/administração;
Número da cédula ou carteira profissional do responsável pela dispensa/administração;
Para cada medicamento/produto de saúde dispensado/administrado, conforme regras acima:
o CHNM;
o Número de registo, se aplicável;
o CDM, se aplicável;
o Designação;
o Quantidade (número de unidades do CHNM);
o Custo;
o Enquadramento da dispensa;
o Justificação técnica de CHNM dispensado/administrado se for diferente do prescrito;
o Exceção legal que justifica a prescrição manual;

Os sistemas de DEM HOSP têm ainda de permitir recolher os seguintes dados que não serão enviados ao Sistema
Central de Prescrições:
•

Número do processo interno do utente na entidade hospitalar, se aplicável.
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9.11.

Dispensa no período de carência

Os sistemas de DEM HOSP têm de permitir a dispensa de prescrições até 30 dias após o término da validade da
prescrição (período de carência) mediante justificação técnica.
Os sistemas de DEM HOSP têm de permitir selecionar, e enviar ao Sistema Central de Prescrições, uma das seguintes
justificações para dispensar um medicamento no período de carência:
#
001
002
999

9.12.

Descrição
Atraso na marcação de consulta
Continuidade de tratamento
Outros

Dispensa/administração parcial

Os sistemas de DEM HOSP têm de permitir o registo de dispensa/administração de:
•
•

Parte da quantidade de unidades prescritas;
Linhas isoladas de prescrição.

Os sistemas de DEM HOSP têm também de permitir o registo da dispensa/administração de quantidade inferior à
prescrita nas receitas materializadas e manuais, sendo que neste caso apenas é permitido um registo de
dispensa/administração por cada receita materializada e manual.

9.13.

Sistema de DEM HOSP utilizado

Para identificar o sistema de DEM HOSP utilizado na dispensa/registo de administração, os sistemas de DEM HOSP
têm de enviar ao Sistema Central de Prescrições as credenciais que são fornecidas pela SPMS, no seguimento do
processo de declaração de conformidade, por versão de sistema.

9.14.

Anulação do registo da dispensa/administração

Os sistemas de DEM HOSP têm de permitir anular um registo de dispensa/administração mediante a seleção de uma
justificação técnica e se estiverem reunidas as seguintes condições cumulativas:
•
•
•

O registo de dispensa/administração foi efetivado no mesmo local;
O registo de dispensa/administração foi efetivado há menos 48 horas;
A receita/linha de prescrição encontra-se no estado dispensado/administrado.

Os sistemas de DEM HOSP têm de permitir selecionar, e enviar ao Sistema Central de Prescrições, uma das seguintes
justificações anular um registo de dispensa/administração:
#
001
002
999

Descrição
Erro no medicamento/produto dispensado
Erro na identificação do utente
Outros
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9.15.

Outros requisitos dos sistemas de DEM HOSP

Os sistemas de DEM HOSP têm de:
•

No momento da dispensa/administração, alertar o profissional de saúde da existência de prescrições válidas
que não tenham sido dispensadas/administradas.
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11. Anexos
11.1.

Códigos de barras da receita materializada

Por questões operacionais e de fiabilidade no tratamento da informação, deve ser usada uma fonte de códigos de
barras C39, alfanumérica, podendo apresentar-se com dígitos, letras e o caracter especial asterisco (*), delimitador de
início e fim de código.
Os códigos de barras não devem ser rasurados, obliterados, descontinuados ou por qualquer forma inutilizados, por
se tratar de elementos identificativos do impresso e necessários ao tratamento automático.
O comprimento dos códigos de barras varia em termos proporcionais ao tamanho do conjunto de carateres que
representa. A medida padrão é o milímetro.
Abaixo encontram-se as características genéricas para impressão dos códigos de barras.

11.1.1. Impressão do código de barras
As margens de segurança são definidas genericamente para todos os códigos e só poderão ser alteradas por
indicação expressa para esse efeito.

Fonte de carateres
A fonte a utilizar para representar o conteúdo do código de barras deve ser a OCR-B, sendo recomendado o tamanho
10.

Posicionamento
Quando a área para impressão do código de barras está delimitada por uma
caixa, o mesmo deve ser impresso centrado, horizontalmente, nessa área.
(código “abc”)

x1

* 0000000*

x2

Designação
Distância
X1 (margem esquerda relativamente à = X2
caixa)
X2 (margem direita relativamente à caixa) = X1

Margens de segurança mínimas
Para garantir a correta interpretação do código de barras pelos sistemas informáticos, é necessário assegurar uma
área envolvente ao código, totalmente limpa e sem qualquer elemento gráfico ou texto.
Margens de segurança mínimas para o código de barras são:
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Designação

Valor
mínimo
Y1 e Y2 (margem superior e 3 mm
inferior)
X1 e X2 (margem esquerda e 5 mm
direita)

y1
x1

x2

y2

Separação entre o código de barras e o texto correspondente
Cada código de barras deve ser impresso com o seu conteúdo escrito em texto, posicionado sob as respetivas barras,
salvo menção expressa de omissão dos carateres. Para que o sistema de reconhecimento automático possa
interpretar o código de barras e também o texto, por leitura OCR, devem ser respeitados os valores indicados.

d

* 1234567*

t
a1

a2

Designação
D (distância entre a barra e o
texto)
A1 e A2 (diferença de
comprimento entre as barras e o
texo, à esquerda e à direita)
T (altura do texto)

Dimensão Tolerância
2 mm
+1mm/−0,5mm
iguais

± mm

3 mm

± 0,5mm

11.1.2. Número da receita
Exemplo padrão para o número da receita

*1234567890123456789*
Impressão do código de barras do número da receita
Referências

y

x

h

Designação
Número
de
algarismos
representados
X (distância à margem esquerda)
Y (distância ao topo)
W (comprimento)
H (altura)

Dimensão Tolerância
19
n/a
49 mm
14 mm
71 mm
7 mm

±4 mm
+2mm/−3mm
+3mm/−1mm
+1mm/−0mm

w

Restrições
Designação Dimensão Tolerância
X+W
125 mm
±3 mm
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11.1.3. Prescritor
Exemplo de código de barras do prescritor

*M99999*
Impressão do código de barras do prescritor
Referências
Designação
Dimensão
Quantidade
de
caracteres 6
representados
X
(distância
à
margem 10 mm
esquerda)
Y (distância ao topo)
67 mm
W (comprimento)
28 mm
H (altura)
7 mm

y

x

Tolerância
n/a
+2mm/−1mm
+3mm/−2mm
± 1mm
+1mm/−0mm

h
w

Restrições
Designação
Dimensão Tolerância
Margem mínima de segurança, à 4 mm
0
direita e à esquerda do código de
barras
Posição horizontal do barcode, Centrado 0
relativo à caixa do Prescritor
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11.1.4. Local de prescrição
Exemplo de código de barras do local de prescrição

*U999999*
Impressão do código de barras do local de prescrição
Referências
Designação
Quantidade
de
caracteres
representados
X (distância à margem esquerda)
Y (distância ao topo)
W (comprimento)
H (altura)

Dimensão Tolerância
7
n/a
112 mm
71 mm
31 mm
7 mm

± 3mm
± 2mm
± 1mm
+1mm/−0mm

y

Restrições

x

h
w

Designação
X+W
Margem mínima de segurança, à
direita e à esquerda do código de
barras
Tamanho mínimo da fonte do texto
OCR-B
Posição horizontal do barcode, relativo
à caixa do Loca de Prescrição

Dimensão Tolerância
143 mm
±2mm
3 mm
0

8
Centrado

0
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11.1.5. Número do utente
Exemplo de código de barras de número do utente

*987654321*
Impressão do código de barras do número do utente
Referências

y

x

h
w

Designação
Número de algarismos representados
X (distância à margem esquerda)
Y (distância ao topo)
W (comprimento
H (altura)

Dimensão
9
70 mm
31 mm
34 mm
7 mm

Tolerância
n/a
+1mm/−2mm
± 2mm
± 2mm
± 0,5mm

Restrições
Designação
Dimensão
Margem mínima de segurança, à direita do código 3 mm
de barras
Tamanho mínimo da fonte do texto OCR-B
8
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11.1.6. Número de beneficiário

Exemplo de código de barras de número de beneficiário

*0123456789ABCDEFGHIJ*
Impressão do código de barras de número de beneficiário
Referências
Designação
Número
de
caracteres
representados
X (distância à margem esquerda)
Y (distância ao topo)
W (comprimento)
H (altura)

y

x

Dimensão Tolerância
Máx. 20
n/a
30 mm
50 mm
74 mm
7 mm

± 2mm
± 4mm
+1mm/−2mm
± 0,5mm

h
w

Restrições
Designação
Dimensão
Margem mínima de segurança, à direita do 3 mm
código de barras
Exibe o texto por baixo do código de barras
Máx. 20
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11.1.7. Número do episódio
Exemplo de código de barras de número do episódio

*987654321*
Impressão do código de barras do número do episódio
Referências

y

x

h
w

Designação
Número de algarismos representados
X (distância à margem esquerda)
Y (distância ao topo)
W (comprimento
H (altura)

Dimensão
9
70 mm
31 mm
34 mm
7 mm

Tolerância
n/a
+1mm/−2mm
± 2mm
± 2mm
± 0,5mm

Restrições
Designação
Dimensão
Margem mínima de segurança, à direita do código 3 mm
de barras
Tamanho mínimo da fonte do texto OCR-B
8
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11.1.8. Número do processo
Exemplo de código de barras de número do processo interno do utente

*987654321*
Impressão do código de barras do número do processo interno do utente
Referências

y

x

h
w

Designação
Número de algarismos representados
X (distância à margem esquerda)
Y (distância ao topo)
W (comprimento
H (altura)

Dimensão
9
70 mm
31 mm
34 mm
7 mm

Tolerância
n/a
+1mm/−2mm
± 2mm
± 2mm
± 0,5mm

Restrições
Designação
Dimensão
Margem mínima de segurança, à direita do código 3 mm
de barras
Tamanho mínimo da fonte do texto OCR-B
8
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11.1.9. Medicamento ou produto de saúde
Exemplo código de medicamento ou produto de saúde (número de registo ou CHNM)

*21827800*
Dimensão do código de barras do medicamento ou produto de saúde
Referências
Designação
Número
de
caracteres
representados
X (distância à margem esquerda)
Y (distância ao topo)*

y

x

h
w

Dimensão Tolerância
8
n/a
112 mm
91 mm

± 4mm
+80
mm/−2mm
W (comprimento)
31 mm
±1mm
H (altura)
7 mm
± 0,5mm
* Como se trata de uma área livre para impressão até 4 códigos de barras, a
tolerância prevê a totalidade da altura da área disponível, desde o primeiro até ao
último código de barras.
Restrições
Designação
Posição horizontal do barcode, relativo à caixa
dos Medicamentos
Margem mínima de segurança, à direita do
código de barras
Tamanho mínimo da fonte do texto OCR-B
Distância mínima entre os diversos códigos de
barras (até ao máximo de 4 medicamentos)

Dimensão
Alinhado
direita
3 mm

à

8
8 mm
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