Comissão de Farmácia e Terapêutica - ARSN

Atividades desenvolvidas nos anos 2016-2017

A publicação da Portaria n.º 126/2017, a 30 de março de 2017 procede à primeira alteração à Portaria n.º 340/2012
que regula os mecanismos de avaliação e controlo no âmbito da prescrição e dispensa de medicamentos, cria as
Comissões de Farmácia e Terapêutica de cada Administração Regional de Saúde (CFT-ARS) e estabelece as respetivas
atribuições, composição e funcionamento.

Adequou a sua constituição, competências e condições de trabalho, passando a integrar oito membros, quatro
médicos e quatro farmacêuticos, sendo um representante da respetiva ordem.

Por despacho de 23/10/2017 do CD da ARS foi deliberada a composição da nova CFT da ARS.

Durante o ano de 2016 e até julho de 2017 a comissão reuniu mensalmente e funcionou ao abrigo da Portaria nº
340/2012, procedendo

ao acompanhamento regular da prescrição, dispensa e utilização de medicamentos,

notificando os órgãos competentes dos ACES.

Atividades Desenvolvidas:
1 - Avaliar e pronunciar-se sobre a adequação clínica das justificações técnicas nos termos do nº 3 do art.º 6º e do
nº 3 do artigo 7º da portaria 137-A/2012
A CFT remeteu a todos os ACES informação sobre a monitorização das prescrições com recurso a justificação técnica.
Os resultados de cada agrupamento foram remetidos individualmente para conhecimento e análise das situações
que pudessem indiciar deficiência na prescrição. Remeteu-se ainda a todos os agrupamentos os mapas da
monotorização dos prescritores com maior número de embalagens de antibióticos prescritos com recurso a alínea c)
do regime de exceção, relativamente ao total de antibióticos prescritos, o que terá raro enquadramento ao abrigo da
justificação técnica (continuidade de tratamento superior a 28 dias).
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- Monitorizar a prescrição, dispensa e utilização de medicamentos

Procedeu à notificação dos órgãos dos ACES sobre os dados referentes à prescrição, dispensa e utilização através
da:
- Monitorização do consumo de Antidislipidémicos no ambulatório da ARS Norte: 2014-2015
- Monitorização do consumo de antibióticos no ambulatório da ARSN 2013-2015
- Monitorização do Consumo de Genéricos no Ambulatório da ARSN– 2015/2016
- Monitorização do consumo de anticoagulantes no ambulatório da ARSN– 2013-2016

3 - Emitir recomendações sobre a prescrição e utilização de medicamentos - ACES
Foi elaborado e divulgado a todos os profissionais médicos no âmbito dos CSP, via eletrónica e na página
da ARS, um documento intitulado “Recomendações Terapêuticas – Estatinas”, da responsabilidade do
Infarmed, com publicação e implementação no S. Clinico, em abril de 2016.

4- Colaborar com o Sistema Nacional de Farmacovigilancia
 Reconhecida a importância da Farmacovigilância e o papel dos profissionais de saúde na notificação de
suspeitas de reações adversas associadas a medicamentos, a Comissão de Farmácia e Terapêutica da ARS
Norte, em articulação com a Unidade de Farmacovigilância do Norte, realizou sessões de formação sobre o
tema “Sensibilização em Farmacovigilância”, destinadas a Prestadores de Cuidados de Saúde – Notificadores.

5 - Partilhar informação com CFT das ARS

Partilha e troca de experiências e informações com as Comissões de Farmácia e Terapêutica nomeadamente da
análise e discussão da proposta de diploma sobre a legislação das CFT das ARS.

6- Sessões formativas em " Antibioterapia em infeções Comuns"
A CFT participou na organização de oito sessões formativas em " Antibioterapia em infeções Comuns" destinadas a
Prestadores de Cuidados de Saúde dos ACES da região.

7 - Programa nacional de informação junto dos profissionais de saúde e cidadãos sobre a utilização de
benzodiazepinas

Participação no programa coordenado pela Coordenação Nacional da Estratégia Nacional do Medicamento e dos
Produtos de Saúde, de alerta junto dos profissionais de saúde e dos cidadãos sobre a utilização das benzodiazepinas,
participando na recolha relativa aos dados de utilização da benzodiazepinas na região norte apresentados no dia 2
de Junho, no MS.

