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CONCLUSÃO
O! SERVIÇO! DE! FOLLOW-UP! TELEFÓNICO!
REALIZADO! NUM! CURTO! PRAZO! APÓS! A! #ª!
DISPENSA! REVELOU-SE! UM! PROCEDIMENTO!
ÚTIL!NO!ACOMPANHAMENTO!DOS!DOENTES!
E!NA!PROMOÇÃO!DA!ADESÃO!À!TERAPÊUTI-
CA! COLMATANDO! NECESSIDADES! ADICIO-
NAIS!DE!INFORMAÇÃO!E!DIFICULDADES!QUE!
OS! DOENTES! APRESENTAM! APÓS! O! INÍCIO!
DE!UMA!NOVA!TERAPÊUTICA$!BEM!COMO!RE-
SOLVER! SITUAÇÕES! RELACIONADAS! COM! A!
SEGURANÇA! DOS! MEDICAMENTOS%! Investiga-
ções futuras deverão ser dirigidas às terapêuticas 
crónicas uma vez que os doentes tendem a tornar-
-se não-aderentes ao longo do tempo.

DE#FOLLOW-UP#TELEFÓNICO

AVALIAR# 
O#SERVIÇO( NA#SEQUÊNCIA#DA#!ª#DISPENSA#DE#MEDICA-

MENTOS#E#DA#REFORMULAÇÃO#DO#PROCESSO#
DE#DISPENSA#DE#MEDICAMENTOS)#

SERVIÇO#ESSENCIAL### 
que visa assegurar que o doente adquire  
toda a informação que necessita para utilizar 
o medicamento com segurança e obter  
o benefício terapêutico adequado.

A#DISPENSA#DE# 
MEDICAMENTOS 
é considerada um: 

DURANTE#"#MESES#A#FARMÁCIA(
[nov. e dez. 2014] 

››  identificou os doentes que iniciaram um novo medicamento  
ou terapêutica, 

››  dispensou os medicamentos com informação verbal e escrita,
››  contactou o doente telefonicamente para avaliar a adesão ao plano  

de tratamento bem como a efetividade e segurança dos medicamentos  
dispensados. 

ENQUADRAMENTO
A dispensa de medicamentos é uma função primordial no dia-a-dia do 
farmacêutico. As recomendações nacionais e internacionais sobre dis-
pensa de medicamentos visam promover o seu uso correto, efetivo, e 
seguro.
Após a REORGANIZAÇÃO dos serviços de intervenção farmacêutica, 

Distingue-se a dispensa de MNSRMa) de MSRMb) e, nestes, o medica-
mento que vai ser utilizado pela primeira vez (1ª dispensa) do medica-
mento de repetição (dispensa de continuação).

Neste contexto, a Farmácia REFORMULOU# O# PROCESSO# DE#
DISPENSA#DE#MEDICAMENTOS alinhando-o com estas recomen-
dações (ver Processo de Dispensa). Adicionalmente, a farmácia imple-
mentou um serviço de follow-up telefónico aos doentes que iniciaram 
um novo medicamento. 

OBJETIVO

FORAM!DISPENSADOS!#&&!MEDICAMENTOS!COMO! 
#ª!DISPENSA!PERTENCENDO$!MAIORITARIAMENTE$!ÀS!CLASSES!ATC'

()*

C-SISTEMA! 
CARDIOVASCULAR

(#*

M-SISTEMA!MÚSCULO-
-ESQUELÉTICO!

(&*

N-SISTEMA! 
NERVOSO!!

FORAM#REALIZADOS# 
+!#CONTACTOS#TELEFÓNICOS

EM!MÉDIA!*!DIAS!
APÓS!A!DISPENSA

RESULTADOS
›  PARTICIPARAM# NO# ESTUDO# &!# UTENTES, dos 84 inicialmente 

identificados sendo a maioria do sexo feminino (60%) e apresentando uma 
idade média de 62,92 anos ±16,46.

GRÁFICO!(!››!INTERVENÇÕES!FARMACÊUTICAS!REALIZADAS!
DURANTE!OS!CONTACTOS!TELEFÓNICOS!,N-#)./

›  O número médio de intervenções aumenta com a existência de dúvi-
das (p<0,0001), com novos sintomas que surgem após início da terapêutica 
(p=0,0041) e quando o doente não sente melhoria/evolução do seu estado de 
saúde (p=0,0051).N.º de dias
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GRÁFICO! #! ››! INTERVALO! DE! TEMPO! ENTRE! A! DISPENSA! E! O!
CONTACTO!TELEFÓNICO

CANSAÇO

DESMAIO

DOR!NAS!COSTAS

DIARREIA

HIPERGLICEMIA

DOR!ENTRE! 
O!PESCOÇO! 
E!O!OUVIDO

ELEVAÇÃO!DA! 
PRESSÃO!ARTERIAL! 

E!FREQUÊNCIA! 
CARDÍACA

ASTENIA!EXTREMA

›  A maioria (96%) declara CUMPRIR#A#POSOLOGIA#PRESCRITA, mas 
não a reporta de forma espontânea; 55% refere sentir melhorias nos seus 
sintomas, contudo 43% refere não sentir melhorias, tendo 9 doentes (15%) 
reportado novos sintomas, nomeadamente:

›  "'* dos doentes reportaram DÚVIDAS após ter iniciado o uso dos me-
dicamentos, maioritariamente relacionadas com os SINTOMAS# QUE#
SURGIRAM#APÓS#INICIAR#A#TOMA/uso dos medicamentos.

›  Durante o follow-up telefónico foram realizadas !,+# INTERVENÇÕES#
FARMACÊUTICAS)

#ª! 
DISPENSA

DISPENSA! 
DE 

!REPETIÇÃO

UTENTE!COM!PRESCRIÇÃO! 
DE!MSRMs

TIPO!DE! 
DISPENSA?

CONCLUIR CONCLUIR

MONITORIZAR 
,FOLLOW-UP! 
TELEFÓNICO/

MONITORIZAR 
NA!DISPENSA! 

SEGUINTE

OBJETIVOS!DE! 
ATENDIMENTO
1. Avaliar a adesão  
ao plano de tratamento
2. Avaliar a efetividade 
3. Avaliar a segurança

OBJETIVOS!DE! 
ATENDIMENTO

1. Assegurar a adesão  
ao plano de tratamento

2. Assegurar a  
efetividade e segurança

››  Contactar telefonicamente:
›  Avaliar a adesão 
› Avaliar a efetividade
› Avaliar a segurança

INFORMAÇÃO!VERBAL 
1. Complementar ou reforçar o que  
o doente não sabe

INFORMAÇÃO!ESCRITA 
1. Etiqueta de posologia
2. Frase de precaução
3. Folheto iSaúde quando aplicável

INFORMAÇÃO!VERBAL 
1. Para que serve e como atua

2. Posologia e forma de administração
3. Precauções de utilização e conservação

4. RAMs e como proceder

INFORMAÇÃO!ESCRITA 
1. Etiqueta de posologia

2. Frase de precaução
3. Folheto iSaúde quando aplicável

PEDIR!AO!UTENTE!QUE!RESUMA! 
A!INFORMAÇÃO!TRANSMITIDA

Praceta Aquilino Ribeiro, #/$, R/C 
%&'#-)$) Cacém . Portugal 
DIRETOR!TÉCNICO'!Dr. Luís Miguel Lourenço

OS!INTERVALOS!MAIORES!-!NECESSIDADE!
DE!REALIZAR!VÁRIOS!TELEFONEMAS!PARA!

CONTACTAR!O!UTENTE%

Foram esclarecidas  
as dúvidas

#0%

Foi reforçada  
a posologia do(s)  
medicamento(s)

01%

Foi explicado o tempo  
que o medicamento  

demora até ter efeito
#2%

Outra intervenção

2%

Foi explicado que  
as reações adversas 
são expectáveis  
para o medicamento

##%

O utente foi  
aconselhado  
a contactar/consultar  
o médico

)%

Foi identificada uma  
RAM e foi notificada

#%

MODELO!DE!ESTUDO
Realizou-se um estudo observacio-
nal, descritivo junto dos utentes que 
visitaram a farmácia para adquirir os 
seus medicamentos no período de 
novembro e dezembro de 2014.

POPULAÇÃO!E!AMOSTRA
A população foi constituída pelos 
utentes da farmácia que se apresenta-
ram com uma prescrição que incluía 
um novo medicamento ou uma nova 
terapêutica.
A amostra foi não-aleatória de conve-
niência, identificando-se o utente no 
momento do atendimento de acordo 
com os seguintes CRITÉRIOS DE 
INCLUSÃO:
a.  Prescrição médica de medicamen-

tos (MSRM) para patologia aguda 
ou crónica;

b. Qualquer classe terapêutica
(ATC);

c. O utente dispõe de contacto
telefónico fixo ou móvel.

METODOLOGIA
Após informação o utente poderia 
recusar o contacto da farmácia não 
participando no estudo.

PROCEDIMENTO
No mês anterior ao início do estudo 
foi realizada um ação de formação 
com o objetivo de assegurar que toda 
a equipa usa o processo de atendi-
mento que representa a metodologia 
geral de atendimento da farmácia e 
procede de forma regular, uniforme, 
fiável, eficaz e eficiente reforçando a 
informação verbal e escrita associada 
a cada atendimento.
Foi ainda promovida a utilização da 
plataforma SIFARMA para suporte 
à intervenção profissional permitin-
do ainda o registo e o acompanha-
mento dos utentes.
Realizou-se a análise estatística des-
critiva das variáveis em estudo e o 
teste T foi usado para comparar mé-
dias após verificação das condições 
de aplicabilidade e 95% de grau de 
confiança.

a) MNRSM - Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica
b) MSRM - Medicamentos Sujeitos a Receita Médica



TABELA 2 ›› INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS REALIZADAS EM 
CADA VISITA DE CUIDADOS FARMACÊUTICOS (n=351)

VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3
Aconselhamento sobre a terapêutica 112 72 32

Aconselhamento sobre medidas  
não farmacológicas 119 100 60

Ensino do uso de dispositivos 13 27 13

Notificação de RAM 5 0 0

OUTRA INTERVENÇÃO:
›  Entrega de informação escrita  

(folhetos iSaúde) 13 15 2

›  Referenciação a consulta médica 6 4 3

›  Reforço da autovigilância 10 3 1

›  Indicação de MNSRM/DM 4 3 2

›  Elaboração do plano terapêutico 2 3 1

›  Proposta de outro serviço  
da farmácia 2 1 1

›  Proposto continuar em Cuidados  
Farmacêuticos 0 0 9

MNSRM - medicamento não sujeito a receita médica, DM - dispositivo médico

›  No conjunto das 3 VISITAS de cuidados farmacêuticos e do tempo 
de estudo implicado após cada visita, foram necessários em média por 
utente 116 ± 44,9 MINUTOS sendo a 1ª visita a mais demorada.

›  No final, os utentes consideraram que o serviço teve: 

›  Todos eles referiram que pretendiam continuar a utilizar o serviço  
e o recomendariam, estando disponíveis para pagar um valor de  
9,38€, EM MÉDIA, POR VISITA.

GRÁFICO 3 ›› FREQUÊNCIA DOS VALORES QUE OS UTENTES 
ESTARIAM DISPOSTOS A PAGAR PELO SERVIÇO (n=52)

ENQUADRAMENTO
Desde 1990 que a maioria das organizações farmacêuticas europeias reco-
nheceu que:

Apesar da crise e da grave conjuntura económico-social que Portugal atra-
vessa e do forte impacto negativo no setor das farmácias, a vontade de em-
preender e de desenvolver um:

O serviço de cuidados farmacêuticos foi implementado tendo por base as 
recomendações do Manual “Como prestar um serviço diferenciado na farmá-
cia” e caracterizou-se por: 

›  Ser prestado por farmacêuticos com formação específica e experiência 
na metodologia;

›  Seguir a metodologia SOAP e usar documentação, fluxogramas de 
intervenção do farmacêutico e SIFARMA preconizados pelo DPCF/
ANF; 

›  Apresentar uma abordagem integrada do doente e não por patologia;
›  Classificar os PRMs em função do Segundo Consenso de Granada de 

2002;
›  Consistir em 3 visitas, sem qualquer custo para o utente, programadas 

de acordo com a situação individual e conveniência para este.

OBJETIVO
 
 

METODOLOGIA
MODELO DE ESTUDO
Realizou-se um estudo observacional, analítico, prospetivo de uma coorte 
de utentes registados na base de dados da farmácia, com terapêutica para 
HTA, Diabetes, Dislipidemia, Asma e/ou DPOC e que foram integrados 
no serviço de cuidados farmacêuticos durante 1 ano.

POPULAÇÃO E AMOSTRA
Utentes da farmácia com registo na base de dados do SIFARMA sendo a 
amostra não probabilística de conveniência. 
Foram selecionados os utentes da farmácia que cumpriam os seguintes 
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:

i. Ter ficha de acompanhamento;
ii.  Tomar pelo menos um medicamento para uma das patologias HTA, 

diabetes, dislipidemia, asma ou DPOC;
iii.  Utilizar os serviços farmacêuticos disponibilizados pela farmácia.

Uma vez identificados os utentes que satisfaziam os critérios de inclusão 
ordenaram-se de forma a DEFINIR PRIORIDADES para o recrutamento 
de acordo com:

a.  Nº de patologias: 3 ou mais patologias concomitantes;
b.  Nº de medicamentos: maior número de medicamentos;
c.    Frequência de visita à farmácia: utentes com maior frequência de visi-

ta.

O recrutamento foi feito por convite telefónico e durante o atendimento 
na farmácia de forma a atingir o objetivo estratégico de incluir 130 utentes 
em cuidados farmacêuticos.

GRÁFICO 1 ›› PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS  
AVALIADOS

›   Com as intervenções farmacêuticas realizadas identificaram-se 
177 PRMs, maioritariamente de EFETIVIDADE (78%), sendo 
35% RESOLVIDOS até ao final da 3ª visita. 

TABELA 1 ›› INTERVENÇÕES REALIZADAS COM VISTA  
À RESOLUÇÃO DE PRMs

TIPO DE PRM 
Intervenção  
para resolução  
do PRM

PR
M

 1 
(n

=3
1)

PR
M

2 
(n

=3
)

PR
M

 3
 (n

=4
9)

PR
M

 4
 (n

=8
8)

PR
M

 5
 (n

=5
)

PR
M

 6
 (n

=1
)

TO
TA

L 
(n

=1
77

)

Reporte ao médico 10 - 10 23 2 - 45 25,4%

Correção da posologia 3 - 5 20 - - 28 15,8%

Resolução da terapêutica  
duplicada - 1 - - - - 1 0,6%

Identificação de um novo PS  
passível de tratamento com 
MNSRM

4 - - - - - 4 2,3%

Outra intervenção 14 2 34 45 3 1 99 55,9%

›  Entre as várias intervenções farmacêuticas o aconselhamento terapêuti-
co, com reforço da adesão, e de medidas não farmacológicas foram uma 
constante nas 3 visitas.

RESULTADOS
›  Foram integrados no serviço 125 doentes e realizadas 351 visitas o que corresponde, em média, a 2,81 ± 0,5 visitas por utente.
›  No período de 1 ano, 107 utentes completaram o programa de 3 visitas, 12 utentes realizaram 2 visitas e 6 utentes tinham apenas realizado a primeira visita.
›  Predominou o sexo feminino 74,3% versus 44,8% de utentes do sexo masculino, tendo a idade variado entre os 47 e os 89 anos. A idade média foi de 69,31 

anos ±8,69. 
›  A maioria dos utentes, 83 (77%), tinha menos de 9 anos de escolaridade, 120 utentes não eram profissionalmente ativos (85%).
›  Na sua maioria eram não fumadores (≈ 69%), não praticam atividade física (≈55%), e fazem em média 4 ±0,971 refeições por dia, maioritariamente em casa 

(84,62%).
›  Os utentes integrados em PCF autodeclararam ter, em média, 3,21 ± 1,03 patologias entre as quais hipertensão arterial 118, dislipidemia 106, diabetes 81,  

DPOC 7 e asma 3. De referir que alguns dos utentes com registo de terapêutica para patologias respiratórias crónicas desconheciam qual a patologia que 
lhes tinha sido diagnosticada pelo que não conseguiram reportar na primeira visita para qual das patologias usavam os medicamentos.

›  A percentagem de utentes que revela ter comportamentos considerados de “Não-adesão à terapêutica” ficou ordenada da seguinte forma:

›  Dos 107 doentes que completaram as 3 visitas, 45 foram classificados como não aderentes e ao concluir a 3ª visita foi possível observar uma evolução no 
sentido da MELHORIA DA ADESÃO em 39 deles (87%).

›  Os parâmetros bioquímicos e fisiológicos avaliados registaram uma REDUÇÃO DOS VALORES quando comparadas as médias iniciais com as finais 
verificando-se que as variações foram estatisticamente significativas para todos os parâmetros.

IMPLEMENTAÇÃO DE 
CUIDADOS FARMACÊUTICOS
em farmácia comunitária: avaliação de 1 ano de atividade

BIBLIOGRAFIA › Comité de Consenso. (2002). Segundo Consenso de Granada sobre Problemas Relacionados con Medicamentos. Ars Pharmaceutic, 43(3-4), pp. 179-187. › Costa, S. (2006). MANUAL: COMO 
PRESTAR UM SERVIÇO DIFERENCIADO NA FARMÁCIA? Lisboa: Departamento de Programas de Cuidados Farmacêuticos. Associação Nacional das Farmácias. › Figueiredo, I., Caramona, M. M., Fernande-
z-Llimos, F., & Castelo-Branco, M. (2014). Resultados de serviços farmacêuticos centrados no doente implementados em Portugal. Acta Farmacêutica Portuguesa, vol. 3, n. 1, pp. 15-22.  › Martins, S., Alves da Costa, 
F., & Caramona, M. M. (2013). Implementação de cuidados farmacêuticos em portugal, seis anos depois. Rev Port Farmacoter, 5, pp. 255-263.
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188,78 178,57

COL total  
(mg/dL) (n=68)

-10,22
VARIAÇÃO

(p=0,0001)

173,03

Triglicéridos 
(mg/dL) (n=57)

-33,3

139,75

VARIAÇÃO

(p=0,0008)

119,95

Glicemia jejum 
(mg/dL) (n= 66)

-7,27

112,68

VARIAÇÃO

(p=0,0020)

Valor médio INICIAL Valor médio FINAL

28,28 28,09

IMC  
(kg/m2) (n=105)

-0,185
VARIAÇÃO

(p=0,01)

145,74

PA Sistólica  
(mmHg) (n=105)

-10,61

135,13

VARIAÇÃO

(P<0,0001)

78,12

PA Diastólica  
(mmHg) (n=105)

-2,93

75,20

VARIAÇÃO

(p=0,016)

NECESSIDADE EFETIVIDADE SEGURANÇA 54% 13%33%

Break Even 14,12€

56%
ASMA

3O%
DISLIPIDEMIA

25%
HTA

25%
DIABETES

21%
OUTRAS PATOLOGIAS

% UTENTES  
NÃO ADERENTE 
À TERAPÊUTICA

MODELO 
DE FARMÁCIA 

baseado em serviços farmacêuticos de  
qualidade foi a aposta estratégica da Farmácia 
no ano 2014/2015. 

CUIDADOS  
FARMACÊUTICOS 

FUTURO ESTRATÉGICO  
para a profissão.

seriam o: 

CONCLUSÃO
O MODELO DE SERVIÇO DE CUIDADOS FARMACÊU-
TICOS IMPLEMENTADO EVIDENCIA SER
EFETIVO QUANTO AO AUMENTO DA ADESÃO À

TERAPÊUTICA E À REDUÇÃO DOS PARÂ-
METROS CLÍNICOS. NO QUE RES-
PEITA  À RESOLUÇÃO DE PRMs são ne-
cessárias mais visitas para verificar a sua resolução.
OS NÍVEIS DA SATISFAÇÃO ATINGIDOS MOTIVAM A 
FARMÁCIA A CONTINUAR COM A APOSTA ESTRA-
TÉGICA DEFINIDA.
Pesquisas futuras deverão ser realizadas no sentido 
de evidenciar o custo-efetividade deste serviço.

ELEVADO  
ÍNDICE DE  
QUALIDADE 67%

ÓTIMO 
SERVIÇO4,38

ESCALA DE 1 A 5

Com o serviço  de CUIDA-
DOS  FARMACÊUTICOS  IM-
PLEMENTADO  no período 

de janeiro  a dezembro de 2015 
numa farmácia localizada no 

distrito de Lisboa.

AVALIAR:

RESULTADOS  
CLÍNICOS

A AMOSTRA DE UTENTES foi avaliada quanto à adesão à terapêu-
tica, à evolução dos parâmetros clínicos (PA, Glicemia, Col T, Trigl), aos 
PRMs e respetiva resolução, às intervenções farmacêuticas realizadas e, 
por último, à sua satisfação com o serviço.

RESULTADOS  
SATISFAÇÃO

Menos de 5€ Entre 5€ e 15€ Mais de 15€
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