
Curso de Revisão da Medicação
(Medication Use Review)

Coimbra, 1 de fevereiro de 2019
9h30 - 13h30  | 14h30 - 18h30

O curso de Consulta de Revisão da Medicação (CRM) destina-se a 

todos os farmacêuticos que pretendam disponibilizar novos serviços

farmacêuticos ou melhorar os já existentes na área do Processo de 

Uso da Medicação (PUM) em farmácias comunitárias ou hospitalares. 

O caminho da farmácia e da profissão farmacêutica passa pela 

disponibilização de serviços de saúde que conduzam à utilização dos 

medicamentos de modo efetivo e seguro e, desse modo, promovam o 

uso racional dos medicamentos contribuindo para que sejam

alcançados resultados clínicos, humanístico e económicos positivos. O 

curso centra-se em melhorar a comunicação entre o farmacêutico e o 

doente, gerir fontes de informação e avaliar o processo de uso da 

medicação em qualquer setting em que o farmacêutico exerce a sua

atividade clínica (farmácia comunitária, cuidados primários, farmácia

hospitalar, cuidados continuados ou clínica privada. 

A Secção Regional do Centro da OF, em parceria com o Instituto 

Pharmcare, disponibiliza este curso intensivo para farmacêuticos que 

pretendam disponibilizar aos seus doentes serviços diferenciados na

área de atuação farmacêutica comunitária ou hospitalar.
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Objetivos
Capacitar os farmacêuticos para disponibilizar os serviços 
farmacêuticos relacionados com o Processo de Uso da Medicação:
Dispensação Clínica da Medicação (DCM) | Dispensação 
Personalizada da Medicação (DPM) | Revisão Periódica da 
Medicação em residências de idosos (RPM) | Dispensação 
Domiciliária da Medicação (DDM) | Reconciliação de Medicação 
após alta hospitalar (RMH) | Capacitar os farmacêuticos para 
avaliar o processo de uso da medicação e identificar erros, 
desvios, discrepâncias e Problemas Relacionados com 
Medicamentos | Capacitar os farmacêuticos para intervir no 
processo de uso da medicação.

Destinatários
Farmacêuticos em exercício efetivo.
Farmacêuticos de outras áreas de atividade que pretendam 
melhorar os seus conhecimentos.

Unidades programáticas
Processos Farmacêuticos relacionados com o Processo de Uso da 
Medicação 
Indicadores de avaliação do Processo de Uso da Medicação: 
Erros, desvios, discrepâncias, Problemas Relacionados com 
Medicamentos (PRM) 
Métodos para a avaliar o Processo de Uso da Medicação 
Consulta a fontes de informação no Processo de Uso da 
Medicação 
Comunicação farmacêutico-doente e farmacêutico-doente-médico 
Simulação de casos práticos de avaliação da farmacoterapia 
Casos clínicos 
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Metodologias
Número de horas de contacto: 8 horas presenciais | Número de horas total: 
16 horas (inclui trabalho clínico)
Número de alunos: 10-20 alunos 

Horário: das 9h30m às 13h30m e das 14h30 às 18h30.
O ensino é baseado na resolução de casos práticos. A avaliação final 
consiste na apresentação e discussão de casos clínicos. 
A aprovação final do Curso é condicionada pela avaliação final. 

Datas e Locais
Coimbra – Sede Regional do Centro da OF, Coimbra, 1 fevereiro 2019

Valor da Inscrição: 80 €
Nota: para membros da Secção Regional do Centro da OF, a Direcção 
Regional deliberou que a Secção suportará
uma parte do montante da inscrição, cabendo ao membro o pagamento de 
40 €.
O valor da inscrição inclui documentação do curso, licença temporária do 
Programa Pharmcare, bem como almoço de trabalho no dia de formação 
presencial.

Coordenação
Henrique J. Mateus-Santos. Farmacêutico comunitário. Mestre (DEA) em 
Farmácia Assistencial pela Universidade de Granada.

Docentes
Henrique J. Santos. Farmacêutico especialista em Farmácia Comunitária, 
farmacêutico especialista em Farmácia Industrial. Mestre (DEA) em 
Farmácia Assistencial pela Universidade de Granada. 
Paula Iglésias Ferreira. Farmacêutica. Mestre (DEA) em Farmácia 
Assistencial pela Universidade de Granada. Diretora do Instituto Pharmcare.


