
 

Proposta: OP_2020_06  

Proponente: Bruno de Campos Guerreiro (CP 18099) 

Natureza da proposta: Coletiva 

Co-Proponentes: Maria Isabel André Sanches (CP 11901) 

Designação da proposta:  

Projeto piloto de gestão de polimedicação em utentes de Farmácias Comunitárias, com 

risco elevado de AVC ou após AVC, em articulação com Unidades de Saúde Familiar. 

Área de Intervenção: Valorização da profissão, Desenvolvimento profissional, 

Intervenção comunitária e integração dos farmacêuticos comunitários em CSP 

Objetivo e metas da proposta:  

O objetivo deste projeto é demonstrar os ganhos em Saúde do acompanhamento 

farmacoterapêutico de utentes com risco elevado ou após AVC, referenciados pelo 

Médico de família, através da implementação do serviço de gestão de utentes 

polimedicados. 

Como objetivo secundário pretendemos avaliar a potencial redução de gastos no SNS 

pelas intervenções farmacêuticas, em consultas e hospitalizações evitáveis, bem como 

promover a multidisciplinariedade e a integração dos farmacêuticos comunitários nos 

cuidados de saúde primários. 

Metas: 

▪ Prestar o serviço no mínimo a 24 e até 36 utentes durante 9 meses; 

▪ Melhorar indicadores de saúde individuais, como o risco cardiovascular (perfil 

lipídico, tensão arterial) e outros, acordados com o clínico responsável; 

▪ Quantificar o número de intervenções farmacêuticas com outcomes positivos, e 

racionalizar os outcomes negativos. 

 



 

Duração prevista: 12 meses (3 meses para formação e implementação e 9 meses para 

execução) 

Abrangência geográfica: Nacional 

População-alvo: Utentes com risco elevado de AVC ou após AVC, com introdução de 

novos medicamentos na terapêutica habitual, referenciados pelo médico de família.  

Valor total da proposta e orçamento detalhado:  

 

  



 

Descrição da proposta:  

O Acidente Vascular Cerebral é uma das principais causas de morte e de incapacidade 

no adulto. A pessoa em risco elevado de AVC e, principalmente após AVC, vê muitas 

vezes ser acrescentada ou alterada medicação à sua terapêutica habitual, 

nomeadamente antidislipidémicos, anti-hipertensores, anticoagulantes e/ou 

antiagregantes plaquetares. Desta forma, a complexidade da sua terapêutica habitual 

é aumentada, complicando a adesão à terapêutica e levando a que o risco de 

ocorrerem problemas relacionados com medicamentos aumente consideravelmente. 

Adicionalmente, após o AVC, a pessoa fica muitas vezes com sequelas que a 

acompanharão toda a vida, onde se poderá incluir uma diminuição das capacidades 

cognitivas, agravando ainda mais os riscos já referidos. 

A falta de adesão à terapêutica e os problemas relacionados com medicamentos têm 

consequências importantes quer na saúde da pessoa, quer no consumo de recursos 

humanos e económicos, por exemplo, na necessidade de consultas ou hospitalizações 

evitáveis. 

Com este projeto pretende-se promover uma otimização da medicação e terapêutica 

de utentes polimedicados em risco elevado ou após AVC, evitando problemas 

relacionados com a medicação, e assim desenvolver a multidisciplinariedade e a 

participação dos farmacêuticos comunitários nos percursos em Saúde dos utentes. 

Metodologia e necessidades: 

O projeto será articulado com a OF e ARS, através de publicação do projeto e respetiva 

informação às Unidades de Saúde Familiar na zona de atuação do 

farmacêutico/farmácia envolvido. 

Os farmacêuticos que aceitem participar terão formação obrigatória e gratuita, em 

acompanhamento farmacoterapêutico e reconciliação/revisão terapêutica. 

O projeto prevê inicialmente 12 farmacêuticos distribuídos a nível nacional. Serão 

referenciados 2 a 3 utentes por farmacêutico/farmácia. 

Durante os 9 meses de execução os utentes serão acompanhados com a periodicidade 

mais adequada a cada caso (de 2 em 2 semanas ou mensalmente) através de uma 

consulta farmacêutica. 



 

Será analisada a terapêutica instituída, revista a medicação e sua posologia, de forma 

a identificar e resolver potenciais problemas relacionados com a medicação. Serão 

prestados os ensinamentos e esclarecimentos necessários, de forma a promover a 

adesão à terapêutica, bem como identificar outros fatores que a possam afetar, com 

o intuito de diminuir o índice de complexidade terapêutica. 

Serão efetuados a cada consulta a determinação dos parâmetros biológicos relevantes 

de acordo com as guidelines internacionais e acordadas com o respetivo clínico. 

Serão registados o número de intervenções farmacêuticas e referenciações ao médico 

de família, racionalizando e interpretando os outcomes positivos e negativos das 

mesmas. 

Como contrapartida pelo acompanhamento serão pagos 60€ mensalmente, por 

utente. 

No fim do prazo de execução do projeto, os seus resultados serão integrados para 

avaliação e demonstração dos ganhos em saúde e diminuição potencial da despesa 

do SNS, idealizando-se uma futura comparticipação do serviço. 

Nota: a redução do custo das formações poderá permitir a inclusão de mais 

farmacêuticos e de mais utentes abrangidos pelo projeto. Custo das formações em 

Orçamento baseado nos preços das formações disponibilizadas pelo Instituto 

Pharmcare. 

 

Descrição do modelo para recrutamento dos farmacêuticos e utentes: 

Farmacêuticos 

O projeto e recrutamento será promovido pelos canais habituais da SRSRA-OF, 

nomeadamente email e página no Facebook.  

Os farmacêuticos poderão inscrever-se livremente para participar no projeto, sendo as 

candidaturas ordenadas e aprovadas por ordem de inscrição. 

Será critério de exclusão: 

▪ Candidato com menos de 3 anos de experiência em Farmácia Comunitária; 



 

▪ A existência de outro candidato aprovado a exercer no mesmo concelho, 

exceto no caso de concelhos de grande densidade populacional onde 

poderão ser recrutados 2 farmacêuticos. 

 

Utentes 

Após recrutamento e seleção dos farmacêuticos, o projeto será divulgado junto da 

ACES e USFs do concelho, eventualmente também nos concelhos limítrofes, onde o 

farmacêutico exerce. 

Os utentes serão referenciados pelos seus Médicos de Família, e será dada preferência, 

e os utentes ordenados, consoante os seguintes critérios: 

▪ Utentes vítimas de AVC 

▪ Utentes em que o AVC ocorreu há menos tempo 

▪ Utentes com Risco Cardiovascular mais elevado 

▪ Utentes em que o médico assistente refira uma maior dificuldade destes em gerir 

a sua terapêutica, pela sua complexidade ou por características inerentes ao 

utente. 

 

Será requerimento: 

▪ Utentes autónomos e independentes, cuja terapêutica não esteja a cargo de 

terceiros. 

 

Identificação ou explicação dos critérios de elegibilidade dos formadores que iriam 

ministrar as formações aos farmacêuticos: 

A formação será ministrada em parceria com instituições de formação com experiência 

na área em apresso como por exemplo Pharmcare, AcF ou 4Choice. Sendo que a 

escolha da entidade formadora deverá ser feita através de concurso público. 



 

Estas são propostas de critérios ainda passiveis de melhoramento. 

De referir ainda que, no caso de o concurso público para a formação inicial resultar 

num valor substancialmente inferior ao orçamentado na proposta, é possível aumentar 

o número de farmacêuticos envolvidos bem como o de utentes a acompanhar. 


