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Códigos
de barras nos
medicamentos
obrigatórios
A utilização do sis

temadoscódigos debarras
nos medicamentos vai ser
obrigatória dentro de três
anos o que pode reduzir
erros de medicação e gerar
poupanças acima dos 560
milhões em 10 anos
Segundo João Castro
Guimarães responsável

da GS1 entidade
sem fins

lucrativos que introduziu
os códigos de barras em
Portugal há 30 anos tra
ta se atualmente de uma
tecnologia mais evoluída
do que os códigos de bar
ras simples e que permite
transmitir um maior nú
mero de dados
As implicações da dire
tiva europeia e a forma da
sua aplicação em Portugal
vão ser discutidas na quin
ta feira num debate na Au
toridade do Medicamento
Infarmed em Lisboa
Obrigar à utilização de
um sistema de rastreabi
lidade em todos os me
dicamentos é uma forma
de potenciar a luta contra
os fármacos falsificados
Além disto nota Castro
Guimarães a tecnologia
semelhante aos de

barrasaumentaaseguran
ça para o doente e permite

reduzir até cerca de 40
dos erros de medicação
No fundo trata se de
aplicar à saúde a experi
ência conseguida na área
do comércio a retalho com
melhorias tecnológicas
O sistema de código a ser
aplicado nos medicamen
tos permite a completa ras
treabilidade de um produ
to contendo a data e local
de fabricação as matérias
primas e também a data de

validade
Num hospital permite
por exemplo gerir de for

ma eficaz a utilização de
monodoses indicou João
Castro Guimarães à agên
cia Lusa
Atualmente a rastreabi
lidade é vital E desta forma
temosagarantiade detetar
qualquer medicamento
explicou o responsável
Quanto aos fármacos fal
sificados e contrafeitos o
sistema permitirá identi
ficá los de forma automá
tica

códigos

