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Modelo CMO

“C” – custos

“M” – medicamentos

antirretrovirais

“O” – organização

Modelo de cuidados 
farmacêuticos centrados 

no medicamento

“C” – capacidade

“M” – motivação

“O” – oportunidade

Modelo de cuidados 
farmacêuticos 

centrados no doente



Capacidade

Os doentes são diferentes e têm necessidades diferentes

 Centrar o enfoque na busca de uma intervenção individual

 Os factores que afectam suas necessidades não são 
exclusivamente relacionadas com a farmacoterapia prescrita. 

 Factores educacionais, estado cognitivo, características 
demográficas etc. devem ser tidos em conta  

 Necessidade de estratificar a população de forma a sermos 
capazes de organizar e priorizar recursos



Capacidade

Na consulta farmacêutica devem ser realizadas várias intervenções 
na área da “capacidade”:

 Revisão e validação de TARV e medicação concomitante 
monitorizando interacções medicamentosas

 Revisão de objetivos (interacções, reacções adversas, erros de 
medicação, adesão)

 Planificação da próxima vinda à unidade hospitalar em 
coordenação com as consultas médicas

 Reconciliação do tratamento farmacológico no internamento/alta



Índice de Complexidade



Índice Predictor





• 21 variáveis 
• Total de 71 

pontos













Motivação

A capacidade do doente estabelecer e cumprir com 
objectivos a curto e longo prazo

 A perda de motivação condiciona os resultados em saúde

 Identificação e melhoria da satisfação e qualidade de vida 
dos doentes são aspectos chave



Motivação

Na área da “motivação” as intervenções farmacêuticas implicam o 
estabelecimento de objetivos e envolvem:

 Seguimento da segurança do tratamento, com especial atenção aos 
medicamentos de alto risco

 Seguimento da adesão à TARV e medicação concomitante, estabelecendo a 
melhor estratégia para a melhorar

 Motivar o doente e mantê-lo informado

 Fomentar a corresponsabilidade do tratamento

 Aumentar o nível de conhecimento do doente acerca do tratamento prescrito, 
patologia, vias de transmissão etc.

 Informação sobre a importância da adesão e interacções medicamentosas

 Fomentar um estilo de vida saudável



Entrevista Motivacional - As 7 virtudes 
capitais do bom entrevistador

1. Cuidar a comunicação não-verbal

2. Saber começar e terminar

3. Planificar e organizar as ideias

4. Atitude assertiva

5. Controlo do tempo

6. Escuta activa

7. Empatia



Oportunidade

Proximidade ao doente quando este necessita cuidados 
farmacêuticos não no hospital mas desde o hospital e de forma
continua e não esporádica

 Universalização das novas tecnologias geraram transformação 
social 

 Internet permite à população acesso rápido a informação de saúde

Riscos: informação de baixa qualidade ou obsoleta

Tecnologias Informação 
e Comunicação

Tecnologias Apredizagem e 
Conhecimento



Oportunidade

Na área da “oportunidade” as intervenções farmacêuticas implicam a 
proximidade ao Farmacêutico e envolvem:

 Estabelecer vias rápidas de comunicação com o doente e/ou seus 
cuidadores

 Desenvolver ferramentas ou acções específicas de formação para 
reforçar aspectos críticos relacionados com o tratamento.

• Apps

• Blogs

• Webs

• Redes sociais



Resumo

Esta nova visão de consulta Farmacêutica olha para as

necessidades do doente mais além das meramente

farmacoterapêuticas, resultando numa relação

abrangente e contínua ao longo do tempo. Procura

establecer objectivos, procura a coordenação com a

restante equipa multidisciplinar e substitui a entrevista

clínica por uma entrevista motivacional.



Bibliografia

 http://www.farmaciavalmecpv.com/

 http://www.farmaciavalmecpv.com/consulta/actividad/indice-de-complejidad/

 http://www.farmaciavalmecpv.com/consulta/actividad/predictor/

 The consensus of the Pharmacy Practice Model Summit. Am J Health-Syst Pharm. 2011; 68:1148-52

 Plan Estratégico de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sobre Atención Farmacéutica al Paciente Crónico. 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Julho 2012

 Modelo de Selección y Atención Farmacéutica de Pacientes Crónicos. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 2013

 Diseño y adaptación del Modelo de selección y Atención Farmacéutica al paciente VIH y/o VHC de la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Junho 2015

 Verdugo R, Izquierdo Y, Galán R. Herramientas y Habilidades 2015 para la Atención Farmacéutica en pacientes con
patologias víricas. España: Bubok; 2015

 Martin S, et al. The Antiretroviral Regimen Complexity Index - A Novel Method of Quantifying Regimen Complexity. J 
Acquir Immune Defic Syndr 2007;45:535–544

 Morillo Verdugo R, et al. Desarrollo y validación de un modelo predictivo para la identificación de pacientes infectados por 
el VIH con problemas relacionados con los medicamentos. Estudio predictor. Farm Hosp. 2012. 
doi:10.1016/j.farma.2011.11.003

 Hernández M, Verdugo R. El modelo CMO en consultas externas de Farmacia Hospitalaria. España: Euromedice; 2016




