
 

Proposta: OP_2020_07  

Proponente: Inês Margarida Botelho da Silva (CP 15038) 

Natureza da proposta: Individual 

Designação da proposta:  

Elaboração, implementação, monitorização e análise do impacto de uma consulta 

farmacêutica em cuidados de saúde primários em Unidades de Saúde Familiar (USF). 

 
Enquadramento: 

A consulta com o farmacêutico deve ser um trabalho de colaboração que envolve o 

farmacêutico com o paciente, médico os restantes profissionais da saúde. Constitui uma 

oportunidade de ampliação dos cuidados de saúde para a população utilizar melhor 

seus medicamentos, seja na resolução de problemas de relacionados com os 

medicamentos ou na avaliação e acompanhamento de doenças crónicas.  

 

Tem-se desenvolvido vários serviços na área de cuidados farmacêuticos nos últimos 

anos, no entanto existem diversas barreiras à sua implementação. Algo que pode 

contribuir para ultrapassar essas barreiras é desenvolver projetos regionais adaptados à 

realidade local e do país que permitam integrar o farmacêutico nas equipas 

multidisciplinares e demonstrar o seu valor.  

 

Apesar de não estar amplamente disseminada, a consulta farmacêutica já é realizada 

em diferentes contextos, em farmácia comunitária, em cuidados hospitalares e mais 

recentemente em cuidados de saúde primários. Pretende-se propor à Ordem dos 

Farmacêuticos apoio na implementação e divulgação, para alargar as consultas com 

o farmacêutico em contexto de cuidados de saúde primários, assim como a sua 

orientação e mentoria na análise e tratamento de dados recolhidos.  

 

A intervenção farmacêutica ao nível dos cuidados de saúde primários poderá ser um 

contributo para a otimização da terapêutica do doente, promovendo o uso seguro e 

efetivo dos medicamentos e uma melhoria dos resultados em saúde.  

 

Segundo o site da Organização Mundial de Saúde “Os cuidados de saúde primários é 

uma abordagem de toda a sociedade à saúde e bem-estar, centrada nas 

necessidades e preferências das pessoas, famílias e comunidades. Aborda os 

determinantes da saúde mais vastos e incide sobre os aspetos completos e 

interrelacionados da saúde física, mental e social e do bem-estar. Prestam cuidados 

completos às pessoas, de acordo com as suas necessidades de saúde durante toda a 

vida e não só para um conjunto de doenças específicas. Os cuidados de saúde 

primários asseguram que as pessoas recebem cuidados completos, desde a promoção 

e prevenção ao tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, tão perto quanto 

possível do seu ambiente diário.”  

 

A mais-valia do farmacêutico deve ser demonstrada junto da população e do poder 

político. O farmacêutico clínico pode acrescentar valor à saúde do doente devendo 

ser capaz de estabelecer pontes de relacionamento com os profissionais de saúde, 



 

capacitar o doente no tratamento e prevenção de doenças. Deve ser estudada, não 

só os contributos em saúde para o doente assim como a viabilidade económica da 

inclusão de um farmacêutico em cuidados de saúde primários, pelas potenciais 

poupanças geradas. A sustentabilidade do SNS passa pela melhoria da sua efetividade, 

investimento em recursos e pela capacitação dos seus recursos humanos com vista aos 

melhores cuidados possíveis. 

 

Área de Intervenção: Valorização da profissão e Intervenção comunitária  

Objetivo e metas da proposta:  

Implementar uma consulta farmacêutica em cuidados de saúde primários com a 

finalidade de prestar de cuidados farmacêuticos, permitindo melhorar o processo de 

uso de medicamentos e minimizar os resultados negativos associados aos mesmos, 

contribuindo para o uso racional do medicamento. Promover a educação do doente, 

o aumento a adesão ao tratamento e minimizar as interrupções, avaliar potenciais 

interações e reações adversas.  

 

Avaliar as intervenções farmacêuticas e o impacto da implementação da consulta a 

nível do estado de saúde e qualidade de vida do paciente.  

 

A presença de um farmacêutico numa equipa de cuidados de saúde primários deve 

ser justificada, não somente por interesse da saúde pública pelos ganhos em saúde, 

como também de ser economicamente viável. Para existir este investimento é 

importante provar a redução de custos e a otimização de recursos, a médio e a longo 

prazo, por parte do Serviço Nacional de Saúde ao investir na intervenção farmacêutica. 

Sendo importante analisar o impacto que a consulta farmacêutica tem em termos 

económicos.  

 

Cuidados de saúde primários eficientes na resolução e controlo dos problemas de 

saúde, contribuem para uma menor a utilização de cuidados desnecessários e menor 

despesa global em saúde.  

Este projeto pretende contribuir para a valorização dos farmacêuticos junto da 

população e profissionais de saúde. É uma forma de integrar o farmacêutico com os 

restantes profissionais, fomentar o trabalho em equipa multidisciplinar, com o objetivo 

de garantir ganhos para a qualidade de vida da população.  

Este projeto consiste como estudo regional de avaliação do contributo farmacêutico 

para os cuidados de saúde primários, servindo como base para contribuir para testar a 

viabilidade da integração do farmacêutico na prestação de serviços. No contexto de 

implementação de processo e de ferramentas. 

Duração prevista: 9 a 12 meses. 

Realização de consultas farmacêuticas, com a presença do farmacêutico 

semanalmente em duas USF do ACES de Loures (USF LoureSaudável e USF Ramada). 

Abrangência geográfica: Regional – Concelho de Odivelas e Loures 



 

População-alvo: Utentes das Unidades de Saúde Familiar (USF LoureSaudável e USF 

Ramada) - ACES Loures / Odivelas  

 

Organograma do ACES - Agrupamentos centros saúde Loures / Odivelas: 

https://bicsp.min-saude.pt/pt/biufs/3/30029/Documents/Organograma-ACES-2016-

LouresOdivelas.jpg  

 

População a encaminhar para a consulta com o farmacêutico - pacientes adultos. Os 

utentes que são alvo da consulta farmacêutica são referenciados pelo médico de 

família.  

O médico deverá efetuar a referenciação de utentes elegíveis para a consulta 

farmacêutica. Como o caso de doentes crónicos, polimedicados, com baixa adesão à 

terapêutica, idosos, com história prévia de problemas relacionados com medicamentos 

ou a iniciar uma terapêutica nova que necessitem de esclarecimentos relativos a 

medicamentos ou que necessitem de revisão da terapêutica. 

Valor total da proposta e orçamento detalhado: 3590,47€ 

Esta ideia de projeto poderá ser replicável noutras USF e regiões do país, no entanto 

necessita de, previamente, estabelecer contatos com as entidades, profissionais de 

saúde e instituições, para delinear o seu planeamento. Assim como carece da 

realização desses contatos para a determinação real dos valores a serem investidos e 

requer de mentoria da ARS de LVT para a sua implementação.  

 

Recursos necessários:  

Recursos humanos - Farmacêutico para consultas semanais (8 horas / semana) com 

experiência em farmácia clínica. Com horário dividido entre a USF LoureSaudável (4h 

semanais) e USF Ramada (4h semanais).  

 

Descrição do modelo para recrutamento do farmacêutico  

 

Responsabilidades:  

- Realização da consulta farmacêutica em cuidados de saúde primários; 

- Prestar informações sobre os cuidados a ter com a utilização dos medicamentos e/ou 

outros produtos. Promover a educação do doente, o aumento a adesão ao tratamento 

e minimizar as interrupções, avaliar potenciais interações e reações adversas; 

- Elaboração de conteúdos de promoção para a saúde; 

- Recolha e registo de dados para avaliação da consulta; 

- Prestar apoio aos utentes e profissionais de saúde das USF.  

 

https://bicsp.min-saude.pt/pt/biufs/3/30029/Documents/Organograma-ACES-2016-LouresOdivelas.jpg
https://bicsp.min-saude.pt/pt/biufs/3/30029/Documents/Organograma-ACES-2016-LouresOdivelas.jpg


 

Perfil:  

- Licenciatura ou Mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas; 

- Experiência em farmácia clínica de 2 anos;  

- Formação complementar em farmácia clínica (preferencial); 

- Capacidade de comunicação e de relacionamento; 

- Responsabilidade e espírito de equipa em contexto multidisciplinar;  

- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 

- Disponibilidade para trabalhar em part-time. 

 

Espaço - Solicitação de um gabinete nas unidades de saúde familiar para a realização 

das consultas.  

 

Material de trabalho: Telemóvel/telefone de serviço, impressora / empresa gráfica, 

computador (verificar a disponibilidade de empréstimo por parte das USF), material 

educacional e guia terapêutico com pictogramas para os utentes.  

 

O valor das consultas será gratuito para os utentes das USF.  

 

Estimativa orçamental detalhada  

 

Recursos humanos – Custo por hora 8€  

 Estimativa para 12 meses: 12 mesesX4 semanasX8 horas/ semanaX8€ hora= 3072€  

 

Material – Caso o mesmo não seja facultado pelas USF  

Estimativa para telemóvel de serviço: Telemóvel Wiko Lubi 5 plus - 10€  

Valor retirado de: https://www.phonehouse.pt/pt/mobiles-handset-only/mobiles-

handset-only-general/telemovel-wiko-lubi-5-

plus/item_3488.html?id=1749&cat=423&pc=1   

 

Estimativa para operadora de telemóvel: Mensalidade de 13,04 €  

https://www.anacom.pt/tarifarios/MovelDetalhesSimular.do?idTarifario=1299   

 

 Estimativa para 12 meses: 12 mesesX 13,04= 156,48€ (possivelmente a operadora vai 

querer ter um contrato de 24 meses)  

 

Estimativa para um computador portátil: Portátil ASUS E410MA-N4DHDAO1 (14'' - Intel 

Celeron N4020 - RAM: 4 GB - 64 GB eMMC - Intel UHD Graphics 600) - 299,99€  

Valor retirado de: https://www.worten.pt/informatica-e-

acessorios/computadores/computadores-portateis/portatil-asus-e410ma-n4dhdao1-14-

intel-celeron-n4020-ram-4-gb-64-gb-emmc-intel-uhd-graphics-600-7211216   

 

Nota: Não foi contabilizado tarifário para a internet  

 

Estimativa para impressão de flyers e folhas de intervenção a entregar aos utentes: 

Preço de impressão A4 de dois lados entre 26 a 500 cópias – 0,13€  

 

https://www.phonehouse.pt/pt/mobiles-handset-only/mobiles-handset-only-general/telemovel-wiko-lubi-5-plus/item_3488.html?id=1749&cat=423&pc=1
https://www.phonehouse.pt/pt/mobiles-handset-only/mobiles-handset-only-general/telemovel-wiko-lubi-5-plus/item_3488.html?id=1749&cat=423&pc=1
https://www.phonehouse.pt/pt/mobiles-handset-only/mobiles-handset-only-general/telemovel-wiko-lubi-5-plus/item_3488.html?id=1749&cat=423&pc=1
https://www.anacom.pt/tarifarios/MovelDetalhesSimular.do?idTarifario=1299
https://www.worten.pt/informatica-e-acessorios/computadores/computadores-portateis/portatil-asus-e410ma-n4dhdao1-14-intel-celeron-n4020-ram-4-gb-64-gb-emmc-intel-uhd-graphics-600-7211216
https://www.worten.pt/informatica-e-acessorios/computadores/computadores-portateis/portatil-asus-e410ma-n4dhdao1-14-intel-celeron-n4020-ram-4-gb-64-gb-emmc-intel-uhd-graphics-600-7211216
https://www.worten.pt/informatica-e-acessorios/computadores/computadores-portateis/portatil-asus-e410ma-n4dhdao1-14-intel-celeron-n4020-ram-4-gb-64-gb-emmc-intel-uhd-graphics-600-7211216


 

Valor retirado de: 

https://www.staples.pt/Content/Static/buyingguides/copyprint/pdf/05112015_pb.pdf   

Estimativa para no máximo 400 cópias de dois lados: 500 cópiasX 0,13€= 52,00€  

Valor total do orçamento: 3072€+ 10€+156,48€+299,99€+52,00€= 3590,47€ 

 

Descrição da proposta:  

Metodologia e Necessidades:  

 

1ª Fase: Apoio da Ordem dos Farmacêuticos na articulação e integração entre o 

participante, e as USF, ARS Lisboa e Vale do Tejo para a implementação deste estudo-

projeto.  

 

Notas:  

Reunir com os intervenientes, para levantamento de informação, identificar 

necessidades adicionais e melhoria dos objetivos traçados.  

 

2ª Fase: Planeamento e implementação da consulta, divulgação e referenciação. 

Verificar a necessidades de recursos materiais disponível junto das USF e dos instrumentos 

que podem complementar o registo da consulta junto da ARS.  

 

Notas:  

Implementar um modelo de consulta farmacêutica em cuidados de saúde primários, 

orientada para a monitorização de parâmetros relacionados com a terapêutica como 

revisão e reconciliação da terapêutica, identificação de problemas relacionados com 

a medicação e restantes produtos de saúde (como suplementos alimentares e 

medicamentos não sujeitos a receita médica), nomeadamente identificação de efeitos 

secundários, realizar a monitorização da administração terapêutica, de forma a verificar 

sua correta administração e adesão.  

 

Sugestões de ferramentas:  

 Utilizar algoritmos / fluxogramas e outros critérios de decisão ou de apoio para os casos 

referenciados (por exemplo Critérios de Beers, STOPP/START entre outros para 

medicamentos inapropriados em idosos) – Site / App https://deprescribing.org/ e bases 

de dados (por exemplo Epocrates, Drugs, Micromedex, Medscape).  

 Criação de instrumentos / ferramentas de registo e de avaliação do paciente (Brief 

medication questionnaire e teste de Morisky Green) e das intervenções farmacêuticas 

realizadas.  

 Formulário para registo do doente, contendo informação de dados pessoais, história 

clínica, medicação atual (finalidade, posologia, medico prescritor, etc.), medicação 

anterior, hábitos de vida, alergias, situações fisiológicas, parâmetros biométricos e 

bioquímicos e últimos exames efetuados.  

 Formulário de intervenção farmacêutica comunicação ao médico, com a 

identificação das necessidades e medidas a propor de implementação.  

 Material educacional e de apoio ao doente.  

 

https://www.staples.pt/Content/Static/buyingguides/copyprint/pdf/05112015_pb.pdf


 

No caso da divulgação as consultas com o farmacêutico serão sinalizadas pelos 

médicos de medicina geral e familiar das respetivas USF, no qual encaminham o utente 

para agendar com o farmacêutico a consulta a ser realizada em horário a combinar 

nas USF. As consultas são gratuitas e têm acompanhamento para o caso de pacientes 

polimedicados. 

 

3ª Fase: Recolha de dados, com o consentimento informado dos utentes. Realização 

da monitorização dos utentes com consultas de seguimento. Sempre que for possível 

fazer a articulação com a farmácia comunitária de seleção do utente, para prestar 

apoio no seu acompanhamento. Estabelecer a comunicação com outros profissionais, 

promovendo a gestão de proximidade, integração, coordenação e comunicação 

entre profissionais e utente.  

 

Nota:  

Recolher dados que possam servir de indicadores como por exemplo o número de 

intervenções realizadas por consulta, número de utentes que foram alvo da consulta, 

duração da consulta, tipo de intervenção (classificar por categorias), despesas com os 

medicamentos e restantes produtos de saúde. Estabelecer indicadores de Impacto 

económico e de qualidade de vida / ganhos em saúde.  

 

4ª Fase: Análise dos dados, publicação do projeto  

 

Nota:  

No final do projeto deverá ser realizada uma avaliação com o propósito de analisar o 

cumprimento dos objetivos definidos, e identificar pontos de melhoria.  

 

 

Artigos jornalísticos relacionados com a consulta farmacêutica / serviços farmacêuticos 

e cuidados de saúde primários:  

https://www.usf-an.pt/representacao/a-farmacia-nos-csp-participacao-nos-encontros-

of/  

https://diariodalagoa.pt/servicos-farmaceuticos-nos-cuidados-de-saude-primarios-

respondem-a-especificidades-do-servico-regional-de-saude-dos-acores/   

https://justnews.pt/noticias/farmaceuticos-dos-cuidados-de-saude-primarios-

reuniramse-para-partilhar-experiencias#.X5gsfm77TIU   

https://justnews.pt/noticias/consulta-do-farmaceutico-na-usf-sao-joao-do-estoril-apoia-

utentes-idosos-e-polimedicados#.X5hT_G77TIU   

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/noticias/farmacias-e-unidades-de-saude-

familiar-reforcam-cooperacao/  

https://www.usf-an.pt/representacao/a-farmacia-nos-csp-participacao-nos-encontros-of/
https://www.usf-an.pt/representacao/a-farmacia-nos-csp-participacao-nos-encontros-of/
https://diariodalagoa.pt/servicos-farmaceuticos-nos-cuidados-de-saude-primarios-respondem-a-especificidades-do-servico-regional-de-saude-dos-acores/
https://diariodalagoa.pt/servicos-farmaceuticos-nos-cuidados-de-saude-primarios-respondem-a-especificidades-do-servico-regional-de-saude-dos-acores/
https://justnews.pt/noticias/farmaceuticos-dos-cuidados-de-saude-primarios-reuniramse-para-partilhar-experiencias#.X5gsfm77TIU
https://justnews.pt/noticias/farmaceuticos-dos-cuidados-de-saude-primarios-reuniramse-para-partilhar-experiencias#.X5gsfm77TIU
https://justnews.pt/noticias/consulta-do-farmaceutico-na-usf-sao-joao-do-estoril-apoia-utentes-idosos-e-polimedicados#.X5hT_G77TIU
https://justnews.pt/noticias/consulta-do-farmaceutico-na-usf-sao-joao-do-estoril-apoia-utentes-idosos-e-polimedicados#.X5hT_G77TIU
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/noticias/farmacias-e-unidades-de-saude-familiar-reforcam-cooperacao/
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/noticias/farmacias-e-unidades-de-saude-familiar-reforcam-cooperacao/

