
Sistemas de Gestão de Saúde

Prescrição Eletrónica de Medicamentos Quidgest

A inovação ao dispor 
dos serviços de saúde

A nova legislação referente ao sistema de comparticipação de 
medicamentos faz com que as unidades hospitalares e clínicas 
médicas tenham a necessidade de adquirir sistemas inovadores 
de diagnóstico e prescrição, de forma a promover a utilização do 
medicamento genérico.

O sistema de Prescrição Eletrónica de Medicamentos da 
Quidgest constitui-se como uma ferramenta de apoio para o 
médico no que respeita à elaboração do receituário médico. 
Através desta solução, os profissionais de saúde têm 
conhecimento da totalidade de medicamentos disponíveis no 
mercado e a sua forma de apresentação e dosagem, no próprio 
ato de prescrição.

Para além disso, a solução está preparada para fornecer, de 
forma automática, informação exaustiva sobre a existência de 
medicamentos mais baratos para o utente, com a respetiva 
indicação da poupança realizada. Apoiado por uma plataforma 
tecnológica inteiramente desenvolvida pela Quidgest, o software 
de Prescrição Eletrónica de Medicamentos da Quidgest contribui 
para a modernização dos serviços médicos e permite uma 
redução drástica nos custos de comparticipações de 
medicamentos.

Quais as principais funcionalidades do sistema 
de Prescrição Eletrónica de Medicamentos?

• No ato da prescrição, o sistema permite assegurar que são 
receitadas no máximo duas embalagens e quatro 
medicamentos por receita;

• Ao pesquisar o medicamento é possível aceder à sua 
descrição detalhada, através da ligação ao resumo de 
características do medicamento e ao folheto informativo;

• Análise das indicações, reações adversas, interações e 
contraindicações através da consulta direta do Prontuário 
Terapêutico online;

• Emissão de receitas especiais;
• Prescrição de produtos para autocontrolo da diabetes;
• Prescrição de medicamentos através de texto livre, 
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nomeadamente, medicamentos manipulados ou produtos 
dietéticos;

• Inserção automática de portarias/diplomas na receita;
• Renovação da medicação habitual do doente de forma 

simples e rápida;
• Indicação do valor máximo a pagar na farmácia por 

determinado medicamento; 
• Possibilidade de elaboração de estatísticas relativas aos 

medicamentos receitados;
• A informação contida no sistema pode ainda ser exportada 

para diversos formatos. 
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Quais as principais vantagens do sistema 
de Prescrição Eletrónica de Medicamentos?

• Acesso a informação atualizada sobre os medicamentos 
existentes no mercado (integração com a base de dados 
Infarmed);

• Adequação do medicamento ao paciente;

• 
• 

• Desmaterialização de processos;
• Visão simplificada da informação para o médico;
• Interligação com outros sistemas internos ou externos.
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Quidgest: 17 anos de experiência na Prescrição Eletrónica de Medicamentos

A Quidgest foi pioneira na introdução, desde 1997, da Prescrição Eletrónica de Medicamentos em Portugal com a 
implementação do PRATICS® nos centros clínicos da Portugal Telecom Associação de Cuidados de Saúde (PT-ACS). Desde então, 
permitiu aos seus clientes evoluírem num processo de melhoria contínua, racionalizando a gestão de cuidados de saúde.

“Dada a especificidade do negócio e a ausência de soluções informática no mercado adequadas às exigências da PT-ACS, foram 

desenvolvidas aplicações à medida das necessidades para a gestão de planos de saúde e de centros clínicos (...). Com uma 

grande disponibilidade da parte dos profissionais da Quidgest e um elevado sentido de responsabilidade ultrapassámos um dos 

períodos mais turbulentos por que a PT-ACS já passou desde a sua constituição.”
Anabela Martins Diretora da Área de Gestão de Beneficiários da PT-ACS em 2007

Quidgest Portugal: 
R. Castilho, n.º 63 – 6.º
1250-068 Lisboa | Portugal
tel. (+351) 213 870 563 

Quidgest Moçambique: 
R. John Issa, 260
Maputo | Moçambique
tel. (+258) 21 30 37 32

Quidgest Alemanha:
Konrad-Zuse-Platz 8
81829 München | Germany
tel. (+49) 89 207042850

Quidgest Timor-Leste:
R. Mártires da Pátria, Landmark 2.16
Fatuhada | Díli | Timor-Leste
tel. (+670) 732 68 23

器德師澳門有限公司

澳門殷皇子大馬路43-53A號澳門廣場7

電話 (+853) 6672 8759

Quidgest Macau:
Av. Infante D. Henrique, 
No. 43-53A,7 Andar, 
Edf. The Macau Square
tel. (+853) 6672 8759
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