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Nos consultórios médicos e aos balcões das farmácias portuguesas, o 

papel está perto de passar à história, devido à iniciativa “Receita Sem 

Papel”, implementada pela SPMS - Serviços Partilhados do Ministério 

da Saúde. 
 

 

Desmaterializar todo o ciclo da receita 

médica, desde a sua prescrição à 

dispensa ao utente na farmácia, é o 

grande objetivo da iniciativa “Receita 

Sem Papel”, um projeto desenvolvido pela 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde. Desde o dia 1 de abril de 2016 que 

a Receita sem Papel passou a ser obriga-

tória para todas as entidades do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS). 

 

“Receita sem Papel” ou “Desma-

terialização Eletrónica da Receita” é um 

novo modelo eletrónico que inclui todo o 

ciclo da receita, desde a prescrição, 

dispensa na farmácia e conferência de 

faturas no Centro de Conferência de 

Faturas (CCF).  

O projeto foi iniciado em junho de 2013, 

com o arranque da prescrição eletrónica 

centralizada no Serviço Nacional de 

Saúde (SNS). “O grande objetivo é dar 

mobilidade às pessoas”, salienta o presi-

dente da SPMS, Henrique Martins. “Dou 

sempre este exemplo: o pai vai com a 

criança doente ao hospital, a mãe entre-

tanto vai indo para a farmácia e depois 

encontram-se todos em casa, já com o 

medicamento.”  

 

O circuito da “Receita Sem Papel” come-

ça no consultório. Para aceder ao sistema, 

o médico deve proceder à sua autenti-

cação eletrónica, através do Cartão da 

Ordem dos Médicos ou do Cartão de 

Cidadão. 

Receita sem Papel 

SPMS 

www.rcc.gov.pt 
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Uma mudança de paradigma  

 

Depois de prescrever o medicamento, o 

utente recebe por SMS o “Código de 

acesso e dispensa” que deverá apresen-

tar na farmácia para obter o fármaco, 

acompanhado do Cartão de Cidadão 

ou da Chave Móvel Digital. Durante a 

consulta, o utente pode optar por rece-

ber o guia de tratamento em suporte 

papel, por email ou consultá-lo na Área 

do Cidadão.  

 

Este novo modelo permite a prescrição 

em simultâneo de diferentes tipologias 

de medicamentos, ou seja, a mesma 

receita poderá incluir, por exemplo, 

fármacos destinados à diabetes e outros 

tratamentos não comparticipados. As 

vantagens são evidentes para o utente, 

já que todos os produtos de saúde 

prescritos são incluídos num único 

receituário. O sistema garante também 

maior segurança para profissionais e 

utentes. 

Este projeto representa “uma mudança 

de paradigma”, salienta o coordenador 

dos Sistemas de Prescrição e Dispensa da 

SPMS, António Alexandre. “O ato de 

prescrever e dispensar medicamentos 

não se altera significativamente. O que 

muda é a forma como se tem acesso à 

informação, que fica muito mais próxima 

e disponível”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Dou sempre este exemplo:  
o pai vai com a criança 

doente ao hospital, a mãe 
entretanto vai indo para a 

farmácia e depois 
encontram-se todos em casa, 

já com o medicamento.” 

Henrique Martins, Presidente da SPMS 

António Alexandre, coordenador dos Sistemas 

de Prescrição e Dispensa da SPMS 
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Criar sinergias é fundamental 
 

O vogal da SPMS, Artur Mimoso, salienta 

tratar-se de “um projeto bandeira da 

SPMS, um marco importante”. Para o 

responsável, a mudança de mentali-

dades é um importante fator diferen-

ciador. É a criação de sinergias entre 

profissionais, empresas e organismos do 

Estado “que permite que o projeto seja 

um êxito ou um fracasso”, sublinha.   

 

O responsável destaca também a 

colaboração com a AMA – Agência 

para a Modernização Administrativa 

para ultrapassar os obstáculos que 

surgiram no âmbito da implementação 

do projeto. Muitos utentes do SNS utilizam 

ainda o Bilhete de Identidade e poucos 

guardam os códigos PIN do Cartão de 

Cidadão, refere Artur Mimoso. 

 
 “Procurámos encontrar alternativas em 

colaboração com a AMA”, o que passou 

pela adoção da Chave Móvel Digital.  

 
Mais eficácia, maior eficiência e segu-

rança em todo o circuito da receita de 

medicamentos no SNS é o que se procu-

ra garantir com esta iniciativa. As recei-

tas em papel vão no entanto continuar a 

existir, apenas a titulo de exceção, em 

casos como a falência do sistema 

informático, nas consultas ao domicílio, 

ou noutras exceções previstas na lei.  
 

 

 

 

 

 

Artur Mimoso, Vogal da SPMS  
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