
 

 
 

 
Curso de Atendimento em MNSRM: sistema digestivo 

no adulto (Parte I – Pirose e Dispepsia) 

 
Referencial Pedagógico 

 

1. Objectivos/Competências Globais e Específicas 

Esta acção de formação visa desenvolver competências gerais e específicas 

no âmbito do Atendimento em Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

(MNSRM), com especial enfoque nos problemas de saúde do sistema digestivo 

no adulto - pirose e dispepsia -, utilizando para tal, um vasto suporte teórico e 

prático que garanta desempenhos de qualidade. 

2. Objectivos/Competências Globais 

 
No final da acção de formação o farmacêutico deve: 
  

• Reconhecer e caracterizar a automedicação no adulto em especial no 

que respeita a utilização de MNSRM em Portugal;  

• Reforçar a intervenção farmacêutica na utilização de MNSRM; 

• Praticar um atendimento de qualidade seguindo a metodologia 

4Choice4A’s®;  

• Identificar os problemas de saúde relacionados com o sistema digestivo, 

em particular na pirose e na dispepsia, e a abordagem terapêutica com 

MNSRM. 
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3. Objectivos/Competências Específicos 

Unidade 1 

Objectivos 

No final desta Unidade deverá ser capaz de: 

• Analisar os números da automedicação em Portugal; 

• Reconhecer os benefícios da automedicação assim como os seus 

riscos; 

• Analisar o papel do farmacêutico na utilização de MNSRM;  

• Identificar as oportunidades de melhoria existentes; 

• Analisar a importância do atendimento nas suas componentes técnicas e 

interpessoais; 

• Sistematizar o atendimento de acordo com as etapas da metodologia 

4Choice4A’s® para atendimento em MNSRM; 

• Explorar cada uma das etapas e subetapas da metodologia supracitada: 

Acolhimento; ASAS (Avaliação; Seleção do tratamento; Aconselhamento 

e Seguimento); (Corpo do) Atendimento e Adeus. 

• Discutir aspetos da comunicação interpessoal, como questionamento 

eficaz e escuta ativa. 

 

 
Resumo da Unidade 1 

 

 

Esta Unidade começa, na sessão 1, por fazer uma breve introdução e 

contextualização da utilização de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

em Portugal. A definição do papel do farmacêutico no atendimento em MNSRM 

é outro ponto abordado. 

A segunda sessão, após a introdução do tema, irá incidir na explicação da 

metodologia desenvolvida e testada pela 4Choice identificada como 4A’s®, 

onde são explorados critérios para um atendimento de qualidade, quer ao nível 

técnico quer interpessoal. 
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Unidade 2 

Objectivos 

No final desta Unidade deverá ser capaz de: 

• Caraterizar a pirose e a dispepsia em termos de sintomatologia; 

• Enunciar critérios de referenciação ao médico na pirose e dispepsia; 

• Identificar e explorar o arsenal de MNSRM para o tratamento da pirose e 

dispepsia disponível em Portugal; 

• Treinar a aplicação da metodologia 4Choice4A’s® em situações de 

pirose e dispepsia;  

 

 

Resumo da Unidade 2 

Nesta Unidade, novamente dividida em duas sessões, serão abordadas as 

temáticas iniciais no que diz respeito ao sistema digestivo do Adulto, sendo 

estas a pirose e a dispepsia. O formando terá de passar por todo o processo de 

inquirição ao utente, sendo este feito de uma forma completa de modo a que se 

possa fazer um aconselhamento correcto da toma de MNSRM. Serão também 

abordados aspectos mais técnicos no que diz respeito à doença em si assim 

como os medicamentos disponíveis no mercado de acordo com o seu princípio 

activo.  
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Ficha Técnica 

 

Destinatários 

Farmacêuticos e técnicos de famárcia 

 

Sistema de Formação 

Ensino a Distância – Síncrono e Assíncrono 

 

Modalidade Pedagógica 

eLearning – Modelo Pedagógico e Andragógico SAFEM-D 

 

Suporte Tecnológico (LMS - Learning Management System) 

Plataforma NetForma Da Vinci Web 2.0 - 3.0 

 

Duração 

21 Horas 

 

Autoria   

Prof. Doutora Mara Pereira Guerreiro 

Dr. Pedro Cruz 

 

Coordenação Pedagógica 

Prof. Doutor António Augusto Fernandes 

 

Consultoria Pedagógica 

Dra. Carla Almeida 

 

Creditação  

Ordem Farmacêuticos  
SRL – Secção Regional de Lisboa 
SRC – Secção Regional de Coimbra 
SRP – Secção Regional Porto 

 
Acesso a 2,1 créditos a formandos que concluam o curso com aproveitamento. 
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Programa 
 
 

Curso: Atendimento em MNSRM: sistema digestivo no adulto Parte I  

          Unidade 1 - Introdução  

               Sessão 1 - Introdução  

                         Tópico 1- Automedicação em números  

                         Tópico 2- Automedicação - benefícios e riscos  

                         Tópico 3- Papel do farmacêutico  

                         Tópico 4- Oportunidades de melhoria  

               Sessão 2 - Metodologia 4Choice4A’s  

                         Tópico 1- Atendimento em MNSRM- componente técnica e interpessoal  

                         Tópico 2- Sistematização do atendimento - a metodologia 4Choice4A’s®  

                         Tópico 3- Acolhimento  

                         Tópico 4- ASAS: Avaliação  

                         Tópico 5- ASAS: Seleção do tratamento 

                         Tópico 6- ASAS: Aconselhamento  

                         Tópico 7- ASAS: Seguimento  

                         Tópico 8- (Corpo do) Atendimento  

                         Tópico 9- Adeus  

          Unidade 2 - Sistema digestivo  

               Sessão 1 - Pirose  

                         Tópico 1- Acolhimento  

                         Tópico 2- ASAS: Avaliação  

                         Tópico 3- ASAS: Seleção do tratamento 

                         Tópico 4- ASAS: Aconselhamento  

                         Tópico 5- ASAS: Seguimento  

                         Tópico 6- Corpo Atendimento  

                         Tópico 7- Adeus  

               Sessão 2 - Dispepsia  

                         Tópico 1- Acolhimento  

                         Tópico 2- ASAS: Avaliação  

                         Tópico 3- ASAS: Seleção do tratamento 

                         Tópico 4- ASAS: Aconselhamento  

                         Tópico 5- ASAS: Seguimento  

                         Tópico 6- (Corpo do) Atendimento  

                         Tópico 7- Adeus 

 

 

 


