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Porto, 29 ago (Lusa) - O Centro Hospitalar Gaia/Espinho (CHGE) implementou um novo sistema de 

distribuição e armazenamento de medicamentos que garante um "alto n ível de segurança" quer para o 

utente quer para o profissional, disse hoje à Lusa uma das responsáveis pelo processo.

O novo sistema utiliza a tecnologia RFID -- Identificação por Rádio Frequência e está a ser utilizado, numa 

primeira fase, no controlo da medicação de ambulatório que representa, no universo hospitalar, "mais de 

50 por cento do total dos custos com produtos farmacêuticos".

A farmacêutica Aida Batista disse que o CHGE é o primeiro hospital público, em todo o pa ís, a implementar 

esta nova tecnologia que representa uma "mais valia" em termos de "fiabilidade e rastreabilidade na 

cedência, segurança do utente e farmacêutico e informação exata do stock dispon ível (com informação 

de lotes e validades)".
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