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Cuidados de Saúde 
centrados na pessoa 
com doença Respeito

Escolha e 
empoderamento

Envolvimento na 
política de 

saúde

Acesso e apoio

Informação

…têm de ser desenhados
e prestados para 
preencher as 
necessidades e 
preferências das pessoas
com doença. 



Cuidados farmacêuticos centrados 
no utente/pessoa com doença 

Source:Adapted from the World Health Organization (WHO) and the International Pharmaceutical Federation (FIP). Developing Pharmacy Practice: A 
Focus on Patient Care. Geneva: WHO and The Hague: FIP; 2006.

 Figure 1. The pharmaceutical care process 



Cuidados
Farmacêuticos em
farmácia comunitária
na Europa

Fonte: Alves da Costa, F. Costa FA, Scullin C, Al‐Taani G, et al. Provision of pharmaceutical care by community pharmacists across Europe: Is it developing and spreading? J Eval Clin Pract. 2017;1–12

1. Direct Patient Care

Activities (DPCA)

2. Referral and Consultation

Activities (RCA)

3. Instrumental Activities

(IA)

1 + 2 + 3 = BPCS total score



As pessoas com multimorbilidade
prioritizam as suas doenças crónicas



Adesão à terapêutica: um problema de 
saúde pública em Portugal
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200/2016

“…unintentional nonadherence was consistently higher than intentional nonadherence”

Costa et al. Primary non-adherence in Portugal: findings and implications. Int J Clin Pharm 2015
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Possíveis 
serviços na 
área da adesão 
à terapêutica

Serviço Nova Dispensa



Possíveis 
serviços na 
área da adesão 
à terapêutica

Preparação 
Individualizada da 
Medicação



Possíveis 
serviços na 
área da adesão 
à terapêutica

Revisão da Medicação

• Baseia-se  no histórico
farmacoterapêutico na farmácia. Permite
detectar: interações medicamentosas, 
certos efeitos secundários, doses pouco
usuais, e algumas questões adesão. 

A revisão da 
medicação nível 1

• Podem ser prestados quando a pessoa
com doença pode ser abordada para 
obter mais informação (2A); ou o médico
(2B).

• Detectar: interações fármaco-alimento, 
efectividade, ef. Secundários, problemas
com  OTC (2A) e PRMs necessidade (2B).

A revisão da 
medicação nível 2 

(2A e 2B)

• Histórico + doente + informação clínica.
• Questões dose , adequação AB baseados

nos dados laboratoriais (Clearance Renal) 

A revisão da 
medicação nível 3

Acesso aos Dados de Saúde



A importância da literacia em saúde

Fonte: http://www.eu-patient.eu/globalassets/policy/healthliteracy/health-literacy-infographic.pdf
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professional de 
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de 

sensibilização
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O que fazer
no caso de 
esquecer
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A importância da 
literacia em
saúde

Fonte: ILS-PT, 2014, CIES-IUL/ 
Fundação Calouste Gulbenkian e HLS-
EU Consortium (2012). 



Mensagens 

 Pessoas com doença:
 Informe o seu farmacêutico 

que tem uma doença e/ou 
que toma medicamentos

 Nos dêem linhas 
orientadores sobre os 
serviços que consideram 
mais prioritários

 Farmacêuticos:
 Avaliem as necessidades 

preferências, e perspectivas 
das pessoas

 Perguntem se tomam 
medicação

 Avaliem adesão
 Avaliem efeitos secundários


