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 Solução Informática de Gestão Terapêutica  

 O FarmaCare Solutions, surge na necessidade encontrada no seio das Instituições de 

melhorar os processos na Gestão terapêutica, à volta dos Sistemas de Multi-dosagem 

representados e comercializados pela GMR PLUS. 

 

 O FarmaCare Solutions é uma solução informática, que assenta no S.O. Windows e 

no Office, com bases de dados em OBDC em diversos formatos de equipamentos. 

 O desenvolvimento desta plataforma, traduziu-se na necessidade encontrada nas 

Instituições de carácter social principalmente na área dos Cuidados de Saúde. 

 A influência de Instituições, foi determinante para o surgimento da solução agora 

apresentada, através do conhecimento adquirido na realidade deste modelo de 

Instituições, visando respostas, cada vez mais solicitadas pelas Organizações Estatais. 

 

 O FarmaCare Solutions, visa entre outros aspetos a simplificação de serviços, sua 

customização, redução e rentabilização de custos, bem como o controle de stocks, 

mantendo os níveis de prestação de serviços de Saúde, em elevados níveis de 

exigência. 

 A existência de diversos agentes com capacidades e experiências relevantes nas suas 

áreas de intervenção dentro e fora das Instituições de Solidariedade Social, são 

também fatores relevantes e decisivos para uma implementação com êxito para as 

entidades aderentes a esta Solução. 

 Assim, pretende-se estruturalmente uma minimização de custos, rentabilização e 

optimização das estruturas bem como a correspondente resposta não só às Direcções 

de cada Instituição, mas também às mais variadas solicitações de indicadores nestas 

matérias, por parte do Estado e outras Entidades Gestoras de Financiamentos. 

 

A Preparação Personalizada da Medicação, tem a seguinte informação: 

• Unidades de Saúde  

• Identificação dos Clientes das diversas Unidades 

• Utilizadores e Níveis de Acesso 

• Registo das intervenções de cada utilizador 

• Tipos de Serviços Prestados 

• Identificação das Camas em cada Unidade de Saúde 

• Identificação dos Medicamentos 

 

 O FarmaCare Solutions, tem como objectivo central a criação de métodos de 

controle e preparação da terapêutica em formato de unidose ou multidose conforme 

o pretendido por cada Unidade de Saúde. 

 

 O seu formato standard embora com possibilidades modelares, baseia-se na 

prescrição efectuada a cada cliente da instituição traduzindo essa informação, na 

identificação dos blisters a processar, estando desde logo previstos os 3 modelos mais 

utilizados no mercado mundial, tal como o acompanhamento dos mesmos, através da 

emissão de documentação e suporte (cardex) identificados pelos diversos tipos de 

tomas. 

 



 

 

 A efetivação destes procedimentos acompanhados de um sistema modelar de 
blistagem a quente ou a frio, permite às instituições não só um mais rigoroso controle 
da medicação dada a cada Cliente, bem como a redução de erros da troca de 
medicação, e o desperdício de medicação entre outros 

 
 Este é sem dúvida um precioso sistema de auxílio diário a quem trata da preparação 

da medicação prescrita em unidades de saúde, nas suas mais variadas vertentes, 
possibilitando também um controle de custos mais rigoroso entre outros aspetos. 

 

Quem prescreve na Solução informática de Gestão terapêutica? 

 Médico da Unidade de Saúde 

OU   

Prescrição externa, resultante de Hospital, Centro Saúde, etc. 

 Na ausência de Médico, por não se encontrar ou em situações de SOS 

 Enfermeiro de Serviço na Unidade 

Quando a Plataforma permitir, via On-line sempre que possível por parte do Médico da 

Unidade 

 

Tipos de Prescrição? 

No FarmaCare Solutions  identificámos 3 grandes grupos de tipos de prescrição,  
nomeadamente: 
 

 Prescrição Per’os  está incluída toda a prescrição de substâncias (em forma de 
comprimido ou em cápsula) 

 Prescrição de antibióticos como o nome indica está neste modelo toda a 

prescrição de antibióticos, tendo em conta a sua especificidade) 

 Prescrição Não Per’os  inclui todas as restantes subtâncias não previstas nos 

pontos anteriores 

 Estes 3 tipos de identificação de Prescrição, traduz-se na personalização dos  

     diversos blisters, não só na identificação colocada nos mesmos, bem como 

nas suas cores e  nos cardex’s  de acompanhamento da medicação. 

 Prescrição de antibióticos (como nome indica está neste modelo toda a prescrição 

de antibióticos, tendo em conta a sua especificidade) 

 Prescrição  Não Per’os  inclui todas as restantes subtâncias não previstas nos 

pontos anteriores 

 

 

 

 



O que é a Blistagem de Terapêutica ? 

 A blistagem de terapêutica, não é mais do que o processamento da informação 

contida na prescrição de cada cliente, individualizando a mesma, de acordo com a 

colocação em cada célula do blister, independentemente do seu formato.  

 Ao efectuar a Blistarização o utilizador processa a identificação do Blister com o 

conteúdo do mesmo por célula, no período a que se refere a toma. O sistema permite 

assim que possamos consultar toda a informação por diversos tipos nomeadamente: 

 
 Por Cliente 

 Datas de processamento 

 Medicamentos prescritos 

 Blisters processados  

 A preparação da Blistagem de terapêutica deverá sempre que possível ser da 
responsabilidade de um Licenciado em Farmácia, ou na sua ausência, um colaborador 
da instituição, designado pela entidade responsável da Unidade de Saúde.  

 

Não conformidades, o que são? 

 No FarmaCare Solutions  o registo das Não Conformidades é uma mais valia da 

aplicação  porque permite ao corpo de saúde detetar por vezes situações anómalas do 

não efeito da medicação. 

 É obrigatório em cada toma diária, existir uma validação da mesma por quem dá a 

toma e o registo das não conformidades, caso elas existam. 

 Assim o resultado do atrás exposto, traduz-se num conjunto de indicadores que são 

agregados à informação em BD de cada Cliente, possibilitando de imediato a 

verificação das ocorrências e o seu porquê? 

 Este conjunto de informação vem também contribuir para os processos de qualidade 

das instituições, como mais valia de deteção de anomalias na parte da administração 

de terapêutica, e quais as medidas corretivas indicadas para cada caso. 

 

O FarmaCare Solutions possibilita controlar o Stock de medicação por 

Cliente 

 O Controle do Stock de Medicação, principalmente na medicação crónica é possível, 

pois o módulo permite a gestão de stock de medicação, conjugando a Prescrição com a 

Blistarização e registo de entrada de medicação. 

 O Conjunto da informação referida anteriormente, permite efetuar um controle de 

stock de medicação, tal como a efetivação de alertas permanentes e de reforço da 

mesma. 

Solicite uma demonstração deste Software de Gestão Terapêutica para avaliar as múltiplas 

vantagens associadas a um muito maior rigor na Informação, Preparação, Organização e 

Distribuição da Medicação na sua Instituição. 

 



Ficha do Cliente 

 

 

Recolha de Terapêutica  

 



Blistagem de Terapêutica 
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