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Declaração de Interesses

• Nada a declarar



Modelo CMO

“C” – custos

“M” – medicamentos 
antirretrovirais

“O” – organização

Modelo de cuidados 
farmacêuticos centrados no 

medicamento

“C” – capacidade

“M” – motivação

“O” – oportunidade

Modelo de cuidados 
farmacêuticos centrados no 

doente



Capacidade
Os doentes são diferentes e têm necessidades diferentes

• Centrar o enfoque na busca de uma intervenção individual
• Os factores que afectam suas necessidades não são exclusivamente 

relacionadas com a farmacoterapia prescrita. 
• Factores educacionais, estado cognitivo, características demográficas etc. 

devem ser tidos em conta  
• Necessidade de estratificar a população de forma a sermos capazes 

de organizar e priorizar recursos



Capacidade

Na consulta farmacêutica devem ser realizadas várias intervenções na área da 
“capacidade”:
• Revisão e validação de TARV e medicação concomitante monitorizando 

interacções medicamentosas
• Revisão de objetivos (interacções, reacções adversas, erros de medicação, 

adesão)
• Planificação da próxima vinda à unidade hospitalar em coordenação com as 

consultas médicas
• Reconciliação do tratamento farmacológico no internamento/alta



Índice de Complexidade



Índice Predictor





• 21 variáveis 
• Total de 71 pontos













Motivação farmacoterapêutica

A capacidade do doente estabelecer e cumprir com objectivos a curto e longo 
prazo

• A perda de motivação condiciona os resultados em saúde
• Adesão
• Identificação e manejo dos efeitos adversos

• Identificação e melhoria da satisfação e qualidade de vida dos doentes são 
aspectos chave



Motivação
Na área da “motivação” as intervenções farmacêuticas implicam o estabelecimento de 
objetivos e envolvem:
• Seguimento da segurança do tratamento, com especial atenção aos medicamentos de 

alto risco
• Seguimento da adesão à TARV e medicação concomitante, estabelecendo a melhor 

estratégia para a melhorar
• Motivar o doente e mantê-lo informado
• Fomentar a corresponsabilidade do tratamento
• Aumentar o nível de conhecimento do doente acerca do tratamento prescrito, 

patologia, vias de transmissão etc.
• Informação sobre a importância da adesão e interacções medicamentosas
• Fomentar um estilo de vida saudável



Entrevista Motivacional - As 7 virtudes capitais 
do bom entrevistador

1. Cuidar a comunicação não-verbal

2. Saber começar e terminar

3. Planificar e organizar as ideias

4. Atitude assertiva

5. Controlo do tempo

6. Escuta activa

7. Empatia



Oportunidade

Proximidade ao doente quando este necessita cuidados farmacêuticos 
não no hospital mas desde o hospital e de forma continua e não esporádica

• Universalização das novas tecnologias geraram transformação social 
• Internet permite à população acesso rápido a informação de saúde

• Riscos: informação de baixa qualidade ou obsoleta

Tecnologias Informação e 
Comunicação

Tecnologias Apredizagem
e Conhecimento



Oportunidade

Na área da “oportunidade” as intervenções farmacêuticas implicam a proximidade ao 
Farmacêutico e envolvem:

• Estabelecer vias rápidas de comunicação com o doente e/ou seus cuidadores

• Desenvolver ferramentas ou acções específicas de formação para reforçar aspectos
críticos relacionados com o tratamento.

• Apps
• Blogs
• Webs
• Redes sociais



Novas formas de comunicação

Pessoas com a mesma doença podem compartilhar suas
preocupações, apoio emocional, intercâmbio de informações e
experiências

Novas plataformas onde doentes e profissionais podem estar em
contacto de forma fácil, cómoda e permanente. Fomenta a
corresponsabilidade em auto-cuidados e autonomia dos doentes

Espaço para relacionamento com outros profissionais de saúde,
favorecendo o intercâmbio de informações e debate de ideias
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