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Numa época em que os aspectos quantitativos, ligados à 

produtividade e ao controlo de custos, se assumem como uma forma 

de pressão e de imperatividade, entendeu a APFH, neste seu 13.º 

Simpósio Nacional, colocar o enfoque no que, assumindo 

fundamental importância na actividade farmacêutica, não pode ser 

relegado para segundo plano: “o Doente – o desafio de sempre”. 

Ao longo de quatro dias convidamos os Colegas a despir a veste do 

(tão necessário) farmacêutico-gestor e a (re)encarnar o profissional 

de saúde, centrado no doente e na terapêutica que se mostre mais 

adequada, segura e eficaz. E ambicionamos mais: que a atenção seja 

dada ao doente entendido não como um género, mas como um 

indivíduo, com necessidades de cuidados específicos e diferenciados. 

O Programa proposto pretendeu, nas suas várias sessões e 

workshops, enquadrar estes “desafios”: abordamos a terapêutica 

personalizada e as novas estratégias terapêuticas, as mudanças e 

desafios nos cuidados de saúde, sempre e sem esquecer o uso 

seguro do medicamento. A qualidade dos oradores avaliza a nossa 

ambição. 

O acrescido interesse deste Simpósio é ademais atestado pelo 

elevado número e notável qualidade de trabalhos submetidos à 

apreciação da sua Comissão Científica, bem reveladores da 

importância crescente da investigação e do saber-fazer na área da 

Farmácia Hospitalar. 

Só o trabalho e o empenho de muitos tornaram possível este 

Simpósio. Só a presença e a participação de todos lhe confere 

utilidade. A uns e outros endereçamos a nossa gratidão. 

 

MENSAGEM DE BOAS VINDAS 
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Tecnologias emergentes, recursos 
escassos e farmacêuticos hospitalares: 
que sentido? 

 
Ano após ano, com perseverança e determinação, a Associação 

Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH) tem vindo a 

conquistar espaço próprio no quadro de referência das 

organizações de prestadores de cuidados de saúde. O percurso da 

Farmácia Hospitalar portuguesa está-lhe, hoje, intimamente 

ligado, bem como a evolução dos paradigmas formativos das 

novas gerações de Farmacêuticos Hospitalares. O quadro de 

referências do Hospital português continua em transição, mercê 

de forças condutoras internas e externas ao Hospital (pirâmide 

populacional, padrão epidemiológico de doença e tecnologias de 

saúde, por exemplo), comportando novos modelos gestionários, 

diferentes padrões de avaliação de desempenho e foco crescente 

no risco aos seus diferentes níveis (clínico, organizacional, etc). 

Contudo, o financiamento da tecnologia de saúde em torno da 

qual a Farmácia Hospitalar se foi modelizando – o medicamento – 

é, hoje, o ponto nodal que tem condicionado a arquitectura dos 

Serviços Farmacêuticos no Hospital, aqui radicando a necessidade 

de um profundo diagnóstico de situação que permita validar o 

sentido das estratégias técnico-científicas, sócio-profissionais e 

políticas a prosseguir pela APFH. 

O sentido deste 13º Simpósio anual percebeu exactamente este 

problema, centrando a diagnóstico de situação naquilo e naquele 

sobre cujas necessidades não deveremos tergiversar: o doente. 

Nada mais oportuno, por conseguinte, do que não perder o 

princípio: Doente – desafio de sempre.   

Francisco Batel Marques 
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  Comissão Científica 

 Presidente: Prof. Doutor Francisco Batel Marques  

Dr. António Faria Vaz 

Prof. Doutor António José Almeida 

Dra. Cláudia Santos 

Prof. Doutora Eugénia Pereira   

Prof. Doutor Fontes Ribeiro  

Dr. Jorge Aperta 

Dr. Jorge Brochado  

Prof. Doutor José Morais   

Prof. Doutora Luiza Granadeiro 

Dra. Maria Lídia Campilho 

Dra. Maria de Lourdes Ramalhinho Prata 

Prof. Doutor Maurício Barbosa  

Prof. Doutor Nuno Taveira  

Dra. Odete dos Santos Isabel 

Dra. Olga Freitas 

Dra. Patrocínia Rocha 

Prof. Doutor Sousa Lobo  

Prof. Doutor Vítor Seabra 

Comissão Organizadora 

 Presidente: Helena Monteiro – Hospital Dr. Francisco Zagalo – 

Ovar 

Ana Leão – Hospital São Miguel – Oliveira de Azeméis (Centro Hospitalar Entre 

Douro e Vouga, EPE) 

Ângela Ventura – Hospital Joaquim Urbano, Porto 

Cláudia Neto – Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho, EPE 

Elizabete Gonçalves – Administração Regional de Saúde do Centro, IP (Coimbra) 

Luísa Pereira – Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, EPE, Porto 

Patrocínia Rocha – Centro Hospitalar do Porto - HSA, EPE 

Pedro Campos – Hospital Pedro Hispano (Unidade Local de Saúde de Matosinhos, 

EPE) 

Raquel Ramos – Hospital Padre Américo (Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, 

EPE), Penafiel 

Sameiro Lemos - Hospital de S. João, EPE, Porto 
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8:30 - 9:00  Abertura do Secretariado 

9:00 - 10:00  Comunicações Livres 

Estabilidade da prednisolona em suspensão líquida oral para uso 

pediátrico obtida por descondicionamento de uma especialidade 

farmacêutica 

Ana Cristina Gomes Barros Salgado, Alexandra Silva, Joana Marto, 

Aida Duarte,António J. Almeida 

Avaliação de uma fórmula magistral líquida de captopril (1 

mg/ml) para uso pediátrico 

Ana Cristina Gomes Barros Salgado, Alexandra Silva, Joana Marto, 

Cláudia Moutinho, Aida Duarte, António J. Almeida 

Conformidade da embalagem primária de formas farmacêuticas 

sólidas orais com a distribuição em Dose Unitária 

Miriam Capoulas, Luís Guerreiro, Maria Filomena Marques, Maria 

Piedade Ferreira 

Adesão aos imunossupressores Tacrolimus e Sirolimus em 

transplantação renal. 

Clara Sequeira, Odete Isabel, Alfredo Mota, Carlos Fontes Ribeiro 

10:00 - 11:30  Impacto da farmacogenómica na utilização dos 

medicamentos: A terapêutica personalizada 

Epidemiologia Molecular, Farmacogenómica e Oncologia: A 

individualização do tratamento em Medicina 

Prof. Doutor Rui Medeiros, Oncologia Molecular, IPO Porto 

O Perfil Molecular e o Tratamento e Prevenção da Obesidade: O 

papel da farmacogenómica 

Dr. Ricardo Ribeiro, Oncologia Molecular, IPO Porto 

Farmacogenética e Farmacogenómica na Doença Cardiovascular e 

na Hipertensão 

Prof. Doutor Manuel Bicho, Laboratório de Genética, Faculdade de 

Medicina de Lisboa 

Moderador: Dr. Armando Alcobia 

11:30 - 12:00  Pausa para café 

 

PROGRAMA: Quarta-feira 18-11-2009 
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12:00 - 13:00  Cancro do Pulmão. O que há de novo? - Lilly 

Cancro do Pulmão – A realidade portuguesa 

Dr. António Araújo, Oncologista, IPO Porto/Hospital São Sebastião, 

Sta. Maria da Feira 

Inovação Terapêutica no CPNPC 

Dra. Bárbara Parente, Serviço de Pneumologia CHVNG/Espinho, EPE 

Moderador: Dr. Fernando Barata 

13:00 - 14:30  Almoço de Trabalho 

14:30 - 15:30  Medicamentos Biossimilares na Farmácia Hospitalar - 

Hospira 

Dr. Benito Dorantes, Serviços Farmacêuticos, Hospital Ntra. Sra. 

de Valme 

Dr. Islah Ahmed, Global Medical Affairs Hospira Inc 

Dr. Serafim Guimarães, Serviço de Nefrologia, CHVNG/Espinho, EPE 

Moderador: Dr. Armando Alcobia 

15:30 - 16:30  Pausa para Café 

16:30 - 18:00  Os novos paradigmas da investigação - Investigação 

no início do novo milénio 

Prof. Doutor Miguel Castelo-Branco, Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra 

Prof. Doutor Nuno Lunet, Faculdade de Medicina da Universidade 

do Porto 

Moderador: Dra. Odete Isabel 

18:00 - 18:30  Sessão de Abertura 

18:30 - 20:00  Cocktail de Boas Vindas 
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9:00 - 10:00  Comunicações Livres 

Incidência de reacções adversas ao Infliximab, na doença 

inflamatória intestinal 

Margarida Marques, Marília João Rocha, Eunice Proença da Cunha, 

Adelaide Cabral, Odete Isabel 

Prescrição de medicamentos com potencial para interacção com 

inibidores da bomba de protões num serviço de urgência de um 

hospital central 

Maria Manuela P. Rodrigues, Ana Cristina Costa Ribeiro Rama, 

Fernando Fernandez-LLimós 

Intervenção do Farmacêutico Hospitalar na Terapêutica do 

Doente Oncológico 

Patrícia Alexandra Teixeira Cavaco, Sofia Homem de Mello, Nadine 

Ribeiro, Fátima Falcão 

Registo e classificação de resultados negativos associados à 

medicação reais ou potenciais e respectivas Intervenções 

Farmacêuticas, em doentes internados ou de ambulatório 

Amaral, J; Parola, A; Farinha, H; Sousa T; Fetal, L; Rijo, J; Soares, R; 

Rosa, P;Falcão M; Falcão, F. 

A intervenção do Farmacêutico Hospitalar na Acreditação do 

Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 

Sandra Rolo; Manuel Morgado*; Fernando Campos; Idalina Freire; 

João Ribeiro; Margarida Sobral; Mónica Guardado; Paula Goulão; 

Rita Oliveira; Olímpia Fonseca 

10:00 - 11:30  Mudança nos Cuidados de Saúde 

Cuidados Paliativos - Perspectiva do Médico 

Dra. Madalena Costa, Unidade de Cuidados Continuados e 

Paliativos, Hospital daLuz 

Cuidados Paliativos - Perspectiva do Enfermeiro 

Enf.ª Maria Aparício, Unidade de Cuidados Continuados e 

Paliativos, Hospital da Luz 

Cuidados Paliativos - Perspectiva do Farmacêutico 

Dra. Sofia Afonso, Farmacêutica, Hospital da Luz 

Continuidade de Cuidados 

Dra. Carla Mendes Campos, Serviços Farmacêuticos, ULS 

Matosinhos, Dra. Elisabete Cavaleiro, Serviços Farmacêuticos, ULS 

Matosinhos 

Moderador: Dr. Jorge Aperta 

PROGRAMA: Quinta-feira 19-11-2009 
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11:30 - 12:00  Pausa para Café 

12:00 - 13:00  Maximizar o poder da Inovação no Hospital 

(Maximizing the power of innovation in the hospital) - 

Amgen 

Individualized therapies: translating the power of biotech into 

real benefits 

Prof.. Salvatore Siena, MD, Falck Division of Medical Oncology, 

Milan, Italy 

Biotech medicines: what to consider on developing best 

acquisition procedures 

Dr. Tim Wilsdon, Vice President of CRA International UK 

13:00 - 14:30  Almoço 

14:30 - 15:30  A Terapêutica Anti-Angiogénica em Oncologia – Roche 
Dr. António Araújo, Oncologista, IPO Porto/Hospital S. Sebastião, 

Sta. Maria da Feira 

Os Custos do Cancro em Portugal 

Dr. Jorge Espírito Santo, Presidente do Colégio da Especialidade de 

Oncologia Médica da Ordem dos Médicos 

Moderador: Dra. Florbela Braga 

15:30 - 16:30  Sessão de Posters 

16:30 - 17:00  Pausa para café 

17:00 - 18:30  Desafios nos Cuidados Intensivos 

Novas Estratégias Terapêuticas nos Cuidados Intensivos 

Prof. Doutor António Sarmento, Serviço de Doenças Infecciosas do 

Hospital de São João, Porto 

O Farmacêutico numa UCI 

Dra. Dolors Soy, Serviço de Farmácia, Hospital Clinic, Barcelona 

Infostab 

Dr. Jean Vigneron, Presidente do Infostab 

Moderador: Dra. Patrocínia Rocha 

18:30 - 19:00  Encerramento dos Trabalhos 

20:00 - 23:00  Jantar do Congresso 
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   9:00 - 10:00  Comunicações Livres 

Protocolo farmacológico em Transplantação Pulmonar. 

Catarina Coelho, Manuel J. Antunes, Maria José Guimarães, Emília 

Sola 

Estudo Retrospectivo de doentes oncológicos com idades ≥ 70 

anos tratados com quimioterapia no Hospital de Dia do Instituto 

Português de Oncologia de Coimbra Fernando Gentil, EPE 

Rita Lopes, Andrea Silva, Cristina Baeta, Clementina Varela 

Conversão para Everolimus em Transplantados Renais: 

Procedimento Seguro e Eficaz 

Alexandra Torres, Alfredo Mota 

Estudos de formulação e estabilidade de um colírio extemporâneo 

contendo eritropoietina. 

Ana C. Pires, Paulo S. Ramalho, Alexandra Silva, Lídia Gonçalves, 

António J. Almeida 

10:00 - 11:30  Novas estratégias terapêuticas no transplante 

Imunossupressão de Novo: terapêutica inicial, de indução e anti-

rejeição 

Prof. Doutor Alfredo Mota, Director do Serviço de Urologia e 

Transplante Renal, HUC 

O papel do farmacêutico na terapêutica de acompanhamento 

Dra. Alexandra Torres, Serviços Farmacêuticos, HUC 

Non-compliance – É possível a prevenção e/ou a detecção 

precoce? 

Dra. Maria João Cunha, Assistente Social, HUC 

A experiência do Doente 

Dra. Bárbara Barros 

Moderador: Dra. Sameiro Lemos 

11:30 - 12:00  Pausa para café 

12:00 - 13:00  Simpósio Atripla® - Gilead Science 

Terapêutica Anti-Retroviral – Estado da Arte 

Dra. Isabel Aldir, Serviço de Infecciologia do CHLO – Hospital Egas 

Moniz 

 

PROGRAMA: Sexta-feira 20-11-2009 
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A experiência clínica e avaliação do impacto económico com 

Atripla® no Hospital de São João 

Dr. João Pedro Pires, Serviços Farmacêuticos do Hospital de São 

João 

Moderador: Dra. Ângela Ventura 

13:00 - 14:30  Almoço 

14:30 - 15:30  O que está a mudar na Hepatite B Crónica? Impacto 

na gestão hospitalar - Gilead Science 

O que trazem de novo as Guidelines EASL 2009? 

Prof. Doutor Guilherme Macedo, Serviço de Gastrenterologia do 

Hospital de São João 

Impacto económico das novas estratégias 

Prof. Doutor Rui Tato Marinho, Serviço de Gastrenterologia e 

Hepatologia do Hospital de Santa Maria 

15:30 - 16:00  Pausa para café 

16:00 - 18:00  Uso Seguro do Medicamento 

Gestão de risco na prevenção de erros de medicação 

Dra. Maria José Otero Lopez, ISMP-Espanha, Hospital Universitário 

de Salamanca 

Técnicas de gestão de risco 

Dra. M. Dolores Santos Rubio, Serviço de Farmácia, Hospital 

Universitário Virgen del Rocio, Sevilha 

Conciliação de tratamentos 

Dra. Olga Delgado Sanchez, Serviço de Farmácia, Hospital Son 

Dureta, Palma de Maiorca 

Moderador: Dra. Aida Batista 

18:00 - 19:00  Sessão de Encerramento 

Prémios A.P.F.H. / Farmoz 

Bolsas A.P.F.H. / Novartis Oncology 

Homenagem às Associações Convidadas 
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Workshop 1 Introdução às Técnicas de Pesquisa de Informação em 

Saúde e de Elaboração de Documentos Científicos 
Coordenação:Prof. Doutora Ana Cristina Rama, Dra Cláudia Neto 

09h00 
Introdução aos principais tipos de fontes de informação em saúde 

10h15 
Pesquisa estruturada em sistemas bibliográficos electrónicos – Medline através do 

operador PubMed 

11h00 
Pausa para café 

11h30 
Pesquisa estruturada em sistemas bibliográficos electrónicos – Medline através do 

operador PubMed (cont.) 

13h00 
Almoço 

14h00 
Resolução de casos práticos 

16h30 

Pausa para café 

17h00 

Normas de elaboração de documentos científicos e noções de avaliação da qualidade 

da literatura. 

18h00 

Encerramento dos trabalhos 

Avaliação final de conhecimentos adquiridos 

Teste com duração de 15 min 

  

PROGRAMA: Sábado 21-11-2009 
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Workshop 2 Estratégias para aumentar a adesão à terapêutica 
Coordenação: Dra Ângela Ventura, Dra Patrocínia Rocha 

9h00 
Introdução. Enquadramento da FH na dispensa de medicamentos ao ambulatório 

Dra Patrocínia Rocha 

Prevalência, determinantes e consequências da adesão à terapêutica 

Dra Ângela Ventura 

Métodos de avaliação da adesão à terapêutica 

Dra Ângela Ventura 

11h00 

Pausa para café 

11h30 
Monitorização sérica da terapêutica 

Mestre João Paulo Cruz 

Estratégias de promoção da adesão à terapêutica 

Dra Patrocínia Rocha 

13h00 
Almoço 

14h30 
Sessões de trabalho 

Início da terapêutica para o VIH - Adesão no início da terapêutica 

Doente com Infecção VIH/Sida - A adesão e os efeitos secundários dos ARV 

Doente com co-infecção VHC/VIH – A adesão no contexto da co-infecção 

Doente com Mieloma Múltiplo – A adesão no contexto da mulher jovem 

Doente com Fibrose Quística – A adesão no contexto dos medicamentos nebulizados, 

aparelhos, consumíveis e regras de utilização 

16h30 
Pausa para café 

17h00 
Não adesão: como reencaminhar. 

Dra Ana Parola 

18h00 
Encerramento dos trabalhos 

 

PROGRAMA: Sábado 21-11-2009 
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Workshop 3 Farmacocinética Clínica – a sua contribuição para a 

segurança 
Coordenação:Prof. Doutora Marília João Rocha,Prof. Doutora Anabela Almeida 

09h00 

Equilíbrio ácido-base e a fisiopatologia 

Dr. Fernando Rodrigues 

10h15 

Importância da MIC na sensibilidade dos anti-infecciosos 

Dra. Luísa Boa Ventura 

11h30 

Pausa para café 

12h00 

Factores que modificam a biodisponibilidade dos medicamentos 

Prof. Doutora Marília João Rocha 

13h00 

Almoço 

14h30 

Métodos e programas de cálculos em Farmacocinética (recolha de dados). 

Prof. Doutora Anabela Almeida 

15h30 

Exercícios práticos manuais 

16h30 

Pausa para café 

17h00 

Exercícios práticos com software. 

18h00 

Fim dos trabalhos 

Nota: Os formandos devem trazer uma máquina de calcular. 

 

 

 

PROGRAMA: Sábado 21-11-2009 
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Workshop 4 Gestão estratégica na Farmácia Hospitalar 
Coordenação: Prof. Doutor Luís Martins (ISCTE),Prof. Doutor Batel Marques (FFUC) 

09h30 
Sessão de abertura – Presidente A.P.F.H. 

10h00 
Identificação de desafios à Farmácia Hospitalar 

10h30 
“Discovery, Dream, Design and Delivery" 

11h00 
Pausa para Café 

11h30 
Identidade e imagem institucional da Farmácia Hospitalar 

12h30 
Discussão 

13h00 
Almoço 

14h30 
Comunicação institucional da Farmácia Hospitalar no contexto do Hospital 

16h00 
Pausa para Café 

16h30 
Marketing-in dos serviços da Farmácia Hospitalar 

17h30 
Discussão 

18h00 
Sessão de encerramento (A.P.F.H.) 

  

PROGRAMA: Sábado 21-11-2009 
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(1) Caracterização/descrição do Sistema de Distribuição de 

Medicamentos para o Serviço de Urgência do Hospital Prof. Dr. Fernando 

Fonseca EPE 
Cláudia Elias (Farmacêutica), Marta Lopes (Técnica de Farmácia), Paula Almeida (Directora Serviços Farmacêuticos) 

INTRODUÇÃO 

Os sistemas de distribuição de medicamentos adoptados pelos Serviços Farmacêuticos (SF) devem ser 

adequados à realidade de cada serviço. Num Serviço de Urgência com a elevada rotatividade de doentes 

os stocks nem sempre correspondem às necessidades, no entanto, vão-se criando mecanismos que 

ajudam a colmata-las.  

No Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca EPE (HFF) o sistema de distribuição de medicamentos para o 

Serviço de Urgência baseia-se na dispensa periódica de medicamentos para um stock fixo criado de 

acordo com as necessidades do serviço.  

OBJECTIVOS 

Caracterizar o processo de distribuição de medicamentos para o Serviço de Urgência.  

MÉTODOS 

O estudo decorreu durante o mês de Março de 2009 nos SF e no Serviço de Urgência (SU) do HFF. A 

distribuição de medicamentos baseia-se num sistema de reforço do stock fixo em que os SF verificam 

quais as faltas, distribuem, repõem e imputam custos. 

O estudo foi dividido de acordo com as áreas físicas do SU, tendo sido consideradas a Urgência Geral 

(UG) e a Unidade de Internamento de Curta Duração (UICD). Para cada uma, e tendo em conta ser dia 

de semana ou fim-de-semana/feriado, foram contabilizados os recursos humanos, o tempo médio do 

processo todo, o tipo de medicamentos distribuídos e a sua rotatividade e os medicamentos de uso 

esporádico e extra stock.   

Os dados foram processados e analisados no programa informático Excel. 

RESULTADOS 

O HFF é um hospital com 785 camas que abrange uma área geográfica de 700 000 habitantes. Durante o 

período em estudo o número médio de doentes atendidos na UG foi /dia e o número médio de doentes 

internados na UICD foi  /dia. A UG é constituída por um balcão de atendimento geral com um tempo de 

permanência inferior a 24h, pela urgência de Otorrino/Oftalmologia, Ortopedia e Cirurgia e a UICD por 4 

salas de observação e uma de reanimação.  

Nos dias de semana o tempo médio total de verificação e distribuição foi de 354minutos (&#61504; 

6horas).  

Na UICD os medicamentos mais repostos são os do aparelho cardiovascular, respiratório, sangue, 

antibióticos e injectáveis de grande volume e na UG os medicamentos mais repostos são os que se 

encontram no balcão de atendimento geral. Durante os dias de semana existem mais pedidos de 
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medicamentos extra stock e estes são, na generalidade de administração por via oral e correspondem a 

medicamentos que os doentes já faziam em regime de ambulatório. Quer durante os dias de semana, 

quer durante o fim-de-semana os medicamentos mais pedidos são de administração per os ou 

injectável. 

Relativamente à frequência de manipulação observa-se que na UICD 110 (25,3%) dos medicamentos 

nunca foram manipulados e que 20 (4,6%) dos medicamentos foram manipulados entre 71 a 80 vezes e 

na UG 75 (18,2%) medicamentos nunca foram manipulados e que 2 dos medicamentos foram 

manipulados entre 26 a 30 vezes. Nestes últimos a quantidade média manipulada é cerca de 40 

unidades/manipulação. Da análise do impresso de medicamentos extra stock observa-se que 74,7% dos 

medicamentos pedidos têm uma frequência de 1 a 2 vezes/mês. 

CONCLUSÕES 

Em qualquer tipo de sistema de distribuição devem ser ajustadas os procedimentos à realidade dos SF e 

do Serviço Receptor. Assim, parece necessário um conjunto de ajustes a este sistema de forma garantir 

a racionalização na utilização dos recursos bem como, uma maior segurança na distribuição dos 

medicamentos visto que existem vários stocks 

A automatização seria uma opção para este processo de distribuição visto que permitiria um acesso 

limitado aos stocks, a identificação do doente e do profissional e a imputação de custos de uma forma 

mais  
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(2) Monitorização da Prescrição de Antibióticos na Unidade de 

Internamento de Curta Duração da Urgência Geral do Hospital Prof. Dr. 

Fernando Fonseca EPE 

Cláudia Costa, Cláudia Elias, Pedro Frade, Sónia Teixeira, Paula Almeida 

INTRODUÇÃO 

A utilização indiscriminada de antibióticos favorece o desenvolvimento de resistências microbianas, o 

que por sua vez compromete a eficácia terapêutica no tratamento de infecções. O tratamento, quer da 

infecção adquirida na comunidade, quer da infecção associada a cuidados de saúde tem de ser 

cuidadoso e coerente, especialmente quando o doente é abordado pela primeira vez no contexto de 

uma urgência hospitalar. Neste sentido é muito importante saber como é efectuada a prescrição de 

antibióticos e quais os elementos concretos em que esta se baseia. 

OBJECTIVOS 

Identificar e caracterizar a prescrição de antibióticos na admissão hospitalar na Unidade de 

Internamento de Curta Duração (UICD) do Serviço de Urgência, tendo em conta o tipo de antibiótico 

prescrito, o diagnóstico à entrada e os exames complementares de diagnóstico requisitados.  

MÉTODOS 

O estudo decorreu durante uma semana do mês de Novembro de 2008 na UICD do Serviço de Urgência 

do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca EPE (HFF). Foram consultados diariamente os processos dos 

novos doentes internados nas salas de observação da UICD e identificadas todas as prescrições de 

antibióticos. Foi preenchido um impresso próprio com os dados demográficos do doente, sua 

proveniência, o antibiótico prescrito e respectiva posologia, o tipo de infecção ou local de infecção e os 

meios complementares de diagnóstico utilizados. Os dados foram processados e analisados no 

programa informático Excel. 

RESULTADOS 

O HFF é um hospital com 785 camas que abrange uma área geográfica com 700 000 habitantes. Durante 

o período em que decorreu o estudo, o número médio de doentes internados na UICD foi 49/dia, tendo 

sido identificados 95 novos doentes. Destes, apenas foi possível proceder à consulta de 77 processos, 

devido ao facto dos restantes doentes se encontrarem ausentes do serviço durante o período de 

recolha de dados. Foram identificadas 25 prescrições de antibióticos maioritariamente de 

aminopenicilinas (68%), em monoterapia ou em associação, destinadas ao tratamento de infecções 

respiratórias. Duas das prescrições correspondiam a antibióticos de uso restrito no HFF - meropenem e 

ciprofloxacina – prescritos, respectivamente, para uma infecção dos tecidos moles e uma infecção 

urinária.     

Todos os doentes com prescrição de antibióticos tinham já resultados de exames complementares de 

diagnóstico, sendo o hemograma, a gasimetria e o RX de tórax os mais frequentes.  

CONCLUSÕES 

A prescrição de antibióticos após a admissão do doente na UICD do HFF durante o período em análise 
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provou ser coerente e cautelosa. Este facto revela-se de extrema importância, uma vez que o serviço de 

Urgência é a porta de entrada dos doentes no hospital. Assim sendo, uma prescrição inadequada de 

antibióticos nesse serviço pode comprometer opções futuras de tratamento.  
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(3) Uso inadequado de fármacos em geriatria. 
Graciana Tribuna, Marisa Caetano, Eunice Cunha, Marília Rocha, Amílcar Falcão, Adelaide Cabral, Odete Santos. 

INTRODUÇÃO 

O aumento da esperança média de vida conduz a um aumento das polipatologias e comorbilidades o 

que tem consequências óbvias ao nível  da polimedicação.  

Todavia, o envelhecimento fisiológico conduz a alterações na disposição dos fármacos no organismo 

humano. Isto faz dos idosos uma população extremamente sensível aos efeitos dos medicamentos, com 

um aumento da possibilidade de ocorrência de efeitos adversos, interacções fármaco-fármaco e/ou 

fármaco-patologia ou ainda a uma administração de dose de fármaco não apropriada para o doente em 

questão. Em 1997, Beers e os seus colaboradores elaboraram critérios para fármacos cuja prescrição é 

potencialmente inadequada. Entenda-se por medicamento inadequado aquele para o qual os potenciais 

riscos se sobrepoêm aos seus potenciais benefícios, existindo no mercado alternativas terapêuticas.  

OBJECTIVOS 

O objectivo do presente trabalho é chamar a atenção para os fármacos com risco acrescido de reacções 

adversas a medicamentos (RAM) na população geriátrica, seguida de uma sensibilização e informação 

junto dos prescritores no sentido de diminuir esta prática.  

MÉTODOS 

Revisão bibliográfica em artigos de referência, estudo pormenorizado dos critérios de Beers para 

“medicamentos potencialmente inadequados nos idosos” e avaliação do consumo de alguns destes 

medicamentos nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC). As várias fases do processo coincidiram 

com: listagem de medicamentos a verificar, interacções que possam ocorrer e alternativa terapêutica a 

utilizar. Numa segunda fase passa-se à aplicação destas listagens aquando da validação individual do 

doente internado. As prescrições são consideradas inadequadas se elas seguirem os critérios de Beers 

para medicamentos que devem ser evitados em pessoas com 65 anos ou mais, devido ao risco de 

efeitos adversos ou comorbilidades.   

RESULTADOS 

Dos medicamentos a incluir- nos serviços- da listagem final de Beers, constam: antidepressivos, 

ansiolíticos, sedativos, antidiabéticos orais, anti-histamínicos, AINEs, medicação cardíovascular e 

medicamentos direccionados para o tracto gastrointestinal. Destes medicamentos, os  mais 

frequentemente prescritos são as benzodiazepinas de longa duração de acção (ex: diazepam) que 

causam sedação prolongada aumentando o risco de sonolência, quedas e fracturas; no que diz respeito 

a fármacos mais frequentemente usados em excesso de dose temos o bisacodil que pode exarcebar 

disfunção intestinal; em relação a interacções fármaco-patologia, antidepressivos com a amitriptilina 

devem ser evitados em doentes com história clínica de quedas uma vez que podem provocar ataxia com 

aumento das mesmas; por fim, nas interacções fármaco-fármaco temos o exemplo da utilização 

conjunta de dois ou mais psicotrópicos da mesma classe farmaco-terapêutica. 
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CONCLUSÕES 

 Devem ser feitas listas de medicamentos inadequados pelos farmacêuticos, a distribuir pelos 

diversos serviços, com prévia exposição teórica. 

 Tornou-se de imediato evidente que as classes de medicamentos ditos inadequados que com 

maior frequência são prescritos correspondem a fármacos que actuam ao nível do sistema 

nervoso central e cardíaco. 

 Quando um medicamento, com adequação questionável e sem alternativa terapêutica, tiver de 

ser prescrito, deve começar-se com a menor dose terapêutica. 

 Da “checklist” da actividade clínica do farmacêutico de enfermaria deve constar a recolha 

complementar de informação junto do médico e equipa de enfermagem sobre: estado clínico 

do doente, reconciliação terapêutica e RAMS, partindo do princípio que têm conhecimento 

prévio dos medicamentos prescritos, doses e frequência. 

 A criação de hábitos de notificação de RAMS e erros de medicação é um procedimento 

imprescindível nas nossas organizações. 
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LIVRO DE RESUMOS 

(4) Normas e sinalética de segurança para medicamentos no centro 

hospitalar cova da beira, epe 
Olímpia Fonseca;** Sandra Morgado;* Idalina Freire;* Inês Eusébio;* João Ribeiro;* Margarida Sobral;* Mónica 

Guardado;*  Paula Goulão;* Rita Oliveira.** Farmacêuticos do CHCB, EPE  ** Directora dos Serviços Farmacêuticos 

do CHCB,EPE 

INTRODUÇÃO 

Tendo-se iniciado o processo de acreditação em qualidade do Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE, 

segundo o modelo da Joint Commission International (JCI) em Maio de 2004 e posteriormente em 2006 

a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade nos Serviços Farmacêuticos (SF) em conformidade 

com a Norma NP EN ISO 9001:2000, os SF elaboraram um procedimento interno (PI) sobre normas e 

sinalética de segurança com vista a ser aplicado a todos os serviços desta instituição com 

medicamentos. Este documento disponível na intranet contribui para a uniformização e aumento da 

eficiência, eficácia e segurança dos medicamentos, prevenir erros de medicação, conduzindo desta 

forma, a uma melhoria da qualidade dos serviços prestados e a uma uniformização da informação. 

OBJECTIVOS 

Elaborar um PI sobre normas e sinalética a aplicar a todos os serviços do hospital que tenham 

medicamentos, com vista a desenvolver estratégias para melhorar a segurança dos mesmos. Identificar 

as gavetas dos medicamentos nos serviços com etiquetas pré-impressas de acordo com as normas 

definidas no PI. Armazenar os electrólitos concentrados em áreas restritas e de forma segura. Realizar, 

periodicamente, auditorias a toda a medicação disponível nos serviços com a finalidade de verificar a 

aplicabilidade do referido procedimento e emitir acções correctivas e preventivas para as não 

conformidades detectadas, concluindo o ciclo da melhoria contínua. 

MÉTODOS 

Foram elaboradas listas diferentes que incluem respectivamente os medicamentos considerados 

potencialmente perigosos, agentes químicos perigosos utilizados como medicamentos ou na preparação 

dos mesmos, electrólitos concentrados e medicamentos com embalagens idênticas. De forma a garantir 

uma utilização segura da medicação, definiram-se vários sinais de alerta a fim de identificar as gavetas 

dos medicamentos contidos nas referidas listas. Realizaram-se auditorias periódicas aos serviços onde 

existem medicamentos armazenados. 

RESULTADOS 

Foram definidos vários sinais de alerta de fácil compreensão e leitura para colocar nas gavetas dos 

medicamentos nos stocks de apoio e carros de reposição por níveis dos serviços, bem como nos stocks 

dos SF. Com base nas listas definidas no PI foram identificadas as gavetas contendo medicamentos com 

embalagens idênticas e os medicamentos considerados perigosos. Relativamente aos primeiros, estes 

foram sinalizados com o sinal de “STOP” sempre que os referidos medicamentos estejam armazenados 

na mesma gaveta, lado a lado na mesma prateleira ou se verificar proximidade que possa causar 

confusão (gaveta do lado, gaveta acima ou abaixo). Quanto aos segundos, que representam um elevado 

risco para o doente, a gaveta foi identificada com um sinal de “Perigo”. 
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Foram ainda identificadas as gavetas contendo medicamentos de dosagens diferentes com um sinal 

“semáforo” e a parte interior da gaveta com as suas três cores diferentes. Ficou definida a cor vermelha 

para dosagem mais alta, as cores amarelo/laranja para dosagens intermédias e a cor verde para as 

dosagens mais baixas. 

De modo a aumentar a segurança dos electrólitos, estes ficaram armazenados em armários fechados, 

separados dos restantes fármacos, encontrando-se apenas disponíveis nos serviços de Unidade de 

Cuidados Intensivos, Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais, Unidade de Neonatologia, Bloco 

Operatório, Urgência Geral, Urgência Obstétrica e Urgência Pediátrica. 

CONCLUSÕES 

A elaboração deste PI, constituiu uma estratégia extremamente útil tendo em vista aumentar a 

segurança no armazenamento, distribuição e administração dos medicamentos. 

O desenvolvimento e implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade nos SF constituem um 

compromisso da equipa assente num espírito de cooperação com os colaboradores dos diferentes 

serviços. 

Em termos de futuro refira-se que este projecto tem como finalidade continuar a desenvolver acções de 

melhoria contínua de modo a garantir a qualidade dos cuidados de saúde prestados ao doente. 
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LIVRO DE RESUMOS 

(5) O Papel do Farmacêutico na Educação para a Saúde do Doente 

Oncológico 
Teresa Cunha, Branca Teixeira, Bárbara Santos, Marlene Almeida, Nuno Rodrigues, Gustavo Dias, Jorge Brochado  

Farmacêuticos, Centro Hospitalar do Porto – Hospital de Santo António * Farmacêuticos do CHCB, EPE   

** Directora dos Serviços Farmacêuticos do CHCB,EPE 

INTRODUÇÃO 

A Educação para a Saúde a doentes oncológicos deve ter como principais objectivos melhorar de 

qualidade de vida dos doentes, promover a adesão à terapêutica e prevenir o aparecimento de efeitos 

adversos. Sempre que possível deve ser privilegiado o contacto directo com o doente, tendo em conta 

as suas características e necessidades específicas. 

Apesar de os doentes receberem informação sobre o seu esquema terapêutico através do seu médico 

durante as consultas, a prestação de informação escrita pelo Farmacêutico, não só potencia a utilização 

mais segura dos medicamentos, bem como pode contribuir para prevenir efeitos adversos e outras 

complicações da terapêutica oncológica. 

OBJECTIVOS 

Criar material escrito de apoio à Educação para a Saúde dos doentes oncológicos a iniciar tratamento no 

CHP-HSA. 

MÉTODOS 

Revisão bibliográfica; estabelecimento da informação mais relevante que deve ser disponibilizada aos 

doentes oncológicos a iniciar tratamento; desenvolvimento de material escrito para os doentes, sobre 

os temas considerados mais importantes. 

RESULTADOS 

Foram identificados 6 temas principais que devem ser alvo do aconselhamento e da educação para a 

saúde por parte do farmacêutico hospitalar: 

A emése, a dor, a alopécia, a mucosite, a diarreia e o controlo nutricional. 

Foram feitos folhetos sobre estes temas para disponibilizar aos doentes oncológicos a iniciar tratamento 

no CHP-HSA. 

CONCLUSÕES 

Um maior conhecimento sobre a sua doença e os seus medicamentos e efeitos laterais permite prevenir 

ou minimiza-los e aumenta a adesão ao tratamento. 

O material educacional escrito dá ao farmacêutico a oportunidade de estabelecer uma relação de maior 

comunicação e confiança com o doente oncológico. 

A informação disponibilizada dá ao doente a oportunidade de compreender melhor a sua doença e o 

seu tratamento e permite que saiba que pode contar com o farmacêutico para esclarecer as suas 

dúvidas quanto aos medicamentos que está a utilizar. 
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(6) Características da Patologia Infecciosa Bacteriana  no Hospital 

Residencial do Mar 
Ângela Marina Rodrigues dos Santos Guerreiro Figueirinhas,Ana Bernardo ; Ana Costa ; Ana Amorim ; Manuel  C. 

Almeida 

INTRODUÇÃO 

O uso inadequado de antimicrobianos tem consequências a vários níveis: para o próprio doente, no 

ecossistema favorecendo o aparecimento de estirpes resistentes e a nível económico. De vários estudos 

sabemos que as resistências são mais frequentes em microrganismos nosocomiais que nas infecções 

adquiridas na comunidade. 

No meio hospitalar a taxa mais elevada de resistências a antimicrobianos surge em hospitais em que a 

sua taxa de utilização é muito elevada. 

OBJECTIVOS 

Determinar as características da patologia infecciosa bacteriana mais comum no Hospital Residencial do 

Mar (HRM). 

Pretende-se assim: 

Determinar a patologia infecciosa bacteriana mais comum. 

Quais os agentes infecciosos  mais comuns. 

Qual a antibioterapia utilizada. 

Prescrição empírica vs prescrição não empírica. 

MÉTODOS 

Foi realizado um estudo de forma retrospectiva de 1 de Outubro de 2008 a 31 de Janeiro de 2009, 

baseado na consulta de processos dos doentes internados nesse período. Foram incluídos neste estudo 

todos os doentes que fizeram antibioterapia oral, intravenosa/ intramuscular, e excluídos os que não 

satisfaziam este critério. 

RESULTADOS 

Satisfizeram os critérios 86 indivíduos, sendo 51 do sexo feminino ( 59%) e 35 do sexo masculino( 41%), 

com uma idade média de 74,9 anos. Registaram-se 138 casos de infecção: infecção urinária n=76; 

infecção respiratória n= 34; outras n=28.O antibiótico mais utilizado na patologia infecciosa bacteriana 

foi a Ciprofloxacina n=49 (35,5%).Nos doentes com diagnóstico de infecção urinária , destaca-se  a E.coli 

n=21 (45,6%), com maior número de isolamentos. 

CONCLUSÕES 

Este estudo vem mostrar um pouco a realidade da população de doentes com patologia infecciosa 

bacteriana no Hospital Residencial do Mar. Este estudo carece no entanto de ser replicado, num estudo 

de maior amplitude de modo a permitir tirar conclusões mais adequadas á nossa realidade, permitindo 

também uma permanente actualização dos protocolos de antibioterapia da instituição. 
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LIVRO DE RESUMOS 

(7) Gestão e Aquisição de Especialidades Farmacêuticas 
Ana Margarida Silva, Pedro Soares 

INTRODUÇÃO 

À Farmácia Hospitalar cabe a missão de prestar cuidados farmacêuticos aos utentes, enquadrados na 

prestação dos cuidados de saúde desenvolvidos pelo hospital. No entanto, além de ser um “especialista 

do medicamento”, o Farmacêutico Hospitalar é também um gestor, sendo primacial o seu papel na 

economia do Hospital, optimizando, sempre que possível, todos os meios e recursos disponíveis. 

A aquisição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos e respectiva gestão de stocks são 

actividades de grande importância, pois a verba dispendida na sua aquisição é muito relevante no 

orçamento do Hospital, requerendo portanto uma gestão rigorosa. 

Os custos de imobilização dos produtos devem ser diminutos, devendo contudo evitar-se rupturas de 

stocks e/ou stocks exagerados e os prazos de validade reduzidos. Porém, a tarefa de gestão de stocks é 

dificultada pelos hábitos de prescrição que mudam frequentemente, e pelo aparecimento de novos 

fármacos no mercado. 

OBJECTIVOS 

Responsabilizar, reforçar parcerias e processos de cooperação, optimizar o processo do circuito do 

medicamento, desburocratizando, ganhando tempo e poupando dinheiro, agilizando os procedimentos. 

Pretende-se com isto melhorar a prestação de cuidados de saúde e optimizar, reduzindo os custos 

administrativos e operacionais 

MÉTODOS 

O Projecto consiste essencialmente em criar uma plataforma que permita passar aos fornecedores a 

informação de stock do HSJ e dos fornecedores receber o feedback com as entregas previstas.  

Num primeiro passo foi introduzida uma nova funcionalidade no sistema de gestão dos Serviços 

Farmacêuticos (CPC), que permite agora a introdução dos vários fornecedores, a parametrização de 

stocks (actuais, mínimos e máximos) bem como os pontos de encomenda dos vários produtos que cada 

laboratório fornece e estabelecer um horário de envio – via e-mail – do ficheiro.  

Por sua vez, os laboratórios, desenvolveram sistemas para enviar aos Serviços Farmacêuticos 

informação dos produtos a enviar, eventuais rupturas e término de Notas de Encomenda. Os modelos 

adoptados variam entre os vários laboratórios, mesmo no que respeita à periodicidade de envio da 

informação. 

RESULTADOS 

O HSJ tem neste momento já 20 fornecedores operando em e-GSF (Gestão Electrónica de Stocks pelo 

Fornecedor), e mais de 13 estão já em desenvolvimento. 

O valor em stock nos SF foi reduzido em mais de 50%, de aproximadamente 8 M€ para 2,5 M€, pois o 

sistema permitiu passar-se de uma rotatividade de 40 dias de stock para 15dias, (redução de 20-25% do 

stock físico). 
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Assim, o que se obteve foi um processo que é executado por via electrónica, não tendo por isso custos 

associados; permite a diminuição de stocks e do espaço alocado ao armazenamento; pelas menores 

existências, permite maior controlo das mesmas; rentabiliza os recursos humanos; evita rupturas 

imprevistas – já que os fornecedores enviam a informação no ficheiro quando não têm produto para 

entrega; diminuiu em 77 % as Notas de Encomenda emitidas. 

Constrangimentos:  

&#61607; 

Armazéns avançados – dificultam o estabelecimento de um stock ideal no armazém central; 

&#61607; 

Empréstimos ao exterior – podem fazer disparar uma entrega desnecessariamente, bem como disparar 

um pedido menor que o necessário; 

&#61607; 

Existências (sistema vs “prateleira”); 

&#61607; 

Recepção/Devoluções produtos em trânsito. 

CONCLUSÕES 

Este foi o método que adoptamos e que embora ainda com poucos estudos economicistas nos parece 

mais vantajoso do que o usado até então. 

Verificamos que com este reduzimos as possibilidades de erro, evitamos urgências e garantimos 

qualidade. Rentabilizamos recursos humanos, promovendo a satisfação dos mesmos, melhorando a 

eficiência e eficácia. 

Em suma, produz-se os resultados esperados com o menor dispêndio possível de esforços e recursos 

afectos à função logística. 

Conclui-se ainda que, além dos novos procedimentos e da ajuda preciosa da informática para uma boa 

gestão de stocks é fundamental a análise constante das estimativas de consumo, o que depende do tipo 

de medicamento a adquirir, da sua frequência de uso e da sua regularidade de consumo. 

Pelos vários motivos supracitados e devido aos recursos económicos envolvidos, a área da gestão 

merece uma atenção cada vez mais cuidada, pois tem cada vez mais peso na gestão global do hospital.  

  



 
 

 13º Simpósio Nacional | 2ª Semana APFH | O doente, o desafio de sempre 
18 a 21 de Novembro de 2009 | Europarque | Santa Maria da Feira 

 

35 
13º Simpósio Nacional | 2ª Semana APFH | O doente, o desafio de sempre 
 
LIVRO DE RESUMOS 

(8) Ribavirina inalatória no tratamento da Pneumonia por Vírus Sincicial 

Respiratório em doente imunodeprimido 
Liliana Calixto, Domingas Palma, Fátima Falcão 

INTRODUÇÃO 

O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é causa de infecções do tracto respiratório em todos os grupos 

etários. Em bebés e crianças é responsável por 20-25% de pneumonias e 75% de bronquiolites, 

apresentando as formas mais severas em crianças prematuras, com doença cardíaca congénita, displasia 

broncopulmonar, síndrome nefrótico e em tratamento com terapêutica imunossupressora. Na 

população adulta, o risco de doença grave por VSR é maior nos idosos, em doentes com disfunção 

cardiopulmonar e doentes imunodeprimidos, incluindo doentes submetidos a transplante de órgãos 

sólidos. A ribavirina inalatória pode ser utilizada no tratamento de infecções do tracto respiratório 

causadas por VSR em doentes com elevado risco de complicações ou gravemente doentes. No entanto a 

utilização deste medicamento só se encontra aprovado no tratamento em pediatria. Nos doentes 

adultos e pediátricos, a utilização de ribavirina inalatória pode ser útil em alguns casos, mas não 

indicado em todos (força de recomendação classe IIb) e a evidência da sua utilização é baseada em 

dados derivados de opinião ou consenso de especialistas, casos reportados ou serie de casos (força de 

evidência categoria C). 

OBJECTIVOS 

Reportar um case–study de utilização da ribavirina inalatória no tratamento da pneumonia por VSR num 

doente imunodeprimido internado na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do Hospital de Santa 

Cruz - CHLO, EPE 

MÉTODOS 

Pesquisa bibliográfica sobre a utilização da ribavirina inalatória em doentes imunodeprimidos. Análise 

do processo clínico de um doente medicado com ribavirina inalatória, relativamente à história clínica, 

terapêutica medicamentosa (posologia, interacções, reacções adversas, contra-indicações), evolução da 

sintomatologia, análises laboratoriais e exames complementares de diagnóstico efectuados no período 

entre o diagnóstico de pneumonia por VSR e a suspensão de terapêutica com ribavirina inalatória. 

RESULTADOS 

Relativamente a estudos em doentes imunodeprimidos, verificou-se num estudo que 5/7 doentes 

transplantados (5 pulmão, 2 rim, 1 coração) infectados por VSR foram tratados com ribavirina inalatória 

dos quais 1/5 faleceu e 3/5 apresentaram melhorias ao fim de 7 dias, de acordo com os seus médicos 

assistentes. Os doentes não tratados (2/7) também sobreviveram. Efeitos adversos associados ao 

tratamento incluíram broncoespasmo (80%) e dispneia (20%). Num outro estudo 6 transplantados de 

medula óssea (TMO) foram tratados com ribavirina inalatória, dos quais 3 necessitaram de ventilação 

mecânica e faleceram. Noutro estudo em doentes imunodeprimidos (submetidos a quimioterapia e 

TMO), 5/11 foram tratados com ribavirina inalatória. Destes, 3 doentes apresentaram melhoria clínica, 

embora 1 tenha falecido logo após a alta.  
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O doente X, sexo masculino, 59 anos, transplantado renal a efectuar terapêutica imunossupressora, 

submetido a ventilação mecânica, apresentou um quadro de pneumonia com instalação de ARDS (Acute 

Respiratory Distress Syndrome). Apesar de terapêutica antibiótica instituída, apresentava febre 

mantida, com lenta melhoria dos parâmetros laboratoriais de infecção e clínica. O exame ao lavado 

broncoalveoloar foi positivo para VSR pelo que foi prescrito ribavirina inalatória. Tratando-se de um 

medicamento de Autorização de Utilização Especial, que ainda não tinha sido requerido por nenhum 

hospital do País, o início da terapêutica com ribavirina inalatória apresentou um hiato de 10 dias. 

Quando o doente iniciou o tratamento, já tinha suspendido toda a antibioterapia e iniciado um período 

de apirexia com lenta melhoria clínica. A terapêutica foi suspensa após 2 dias devido a desenvolvimento 

de broncoespasmo intenso e deterioração respiratória, sintomatologia que se encontra descrita como 

reacções adversas deste medicamento. O doente recuperou e teve alta clínica após 1 mês. 

CONCLUSÕES 

Os estudos da utilização de ribavirina inalatória em doentes adultos são limitados e inconclusivos pelo 

pequeno nº de doentes incluídos. A eficácia da ribavirina inalatória ainda é desconhecida sendo 

necessário avaliar a necessidade e segurança de utilização deste medicamento em doentes 

imunodeprimidos. 
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LIVRO DE RESUMOS 

(9) Imunoglobulina humana no tratamento da infecção pelo polioma 

vírus em transplantado renal 
Alexandra Atalaia, Domingas Palma, Fátima Falcão 

INTRODUÇÃO 

O polioma vírus (PV) é um vírus oportunista, que permanece latente e geralmente 

assintomático em indivíduos imunocompetentes, tendo especial afinidade para o tecido renal. A 

infecção pelo PV assume uma importância crescente nos doentes transplantados renais (TR) pela sua 

exposição aos imunossupressores, uma vez que é causa de nefrite intersticial associada à disfunção e 

perda do enxerto renal. A prevalência de infecção latente em TR é cerca de 65% e de infecção activa, 

cerca de 10%. Quando diagnosticada precocemente a função renal tende a evoluir de forma favorável. O 

diagnóstico tardio pode levar à perda do enxerto com uma prevalência que varia entre os 45 e os 70%. 

Não existe terapêutica específica aprovada, sendo o principal objectivo do tratamento a prevenção da 

progressão viral. A estratégia terapêutica consiste na redução dos níveis séricos de imunossupressores, 

na substituição de tacrolimus (inibidor da calcineurina com efeito tóxico a nível do epitélio renal) por 

sirolimus, na utilização de imunoglobulina humana normal (IGH), entre outros. A IGH tem indicação para 

múltiplas imunodeficiências, contudo não tem indicação aprovada para a situação descrita; embora o 

mecanismo de acção da IGH seja complexo acredita-se que o seu efeito imunomodelador possa prevenir 

a ocorrência de rejeição do enxerto. 

OBJECTIVOS 

Estudo da utilização da IGH no tratamento da infecção pelo PV num doente TR internado no Serviço de 

Nefrologia do Hospital de Santa Cruz - CHLO, EPE. 

MÉTODOS 

Análise bibliográfica de casos reportados sobre a utilização da IGH no tratamento da infecção pelo PV 

em doentes TR. Estudo – caso de um doente TR com infecção pelo PV, a efectuar terapêutica com IGH, 

tendo em conta, a história clínica do doente, o perfil farmacoterapêutico e as análises bioquímicas, 

desde o inicio das manifestações clínicas de infecção viral, até ao diagnóstico, tratamento e alta clínica 

do doente. 

RESULTADOS 

Alguns artigos de revisão reportam a utilização da IGH no tratamento da infecção pelo PV. Num estudo 

com 55 doentes TR infectados pelo PV, 12 efectuaram terapêutica com IGH e 10 com IGH + cidofovir 

(ani-virico, nefrotóxico). Após 30 meses do tratamento com IGH, não foram encontradas diferenças 

significativas na função renal, entre os dois grupos. Num outro estudo, 8 doentes TR infectados pelo PV 

efectuaram terapêutica com IGH e redução da dose da terapêutica imunossupressora em 50%. Após um 

seguimento de 15 meses, 88% dos doentes demonstraram estabilidade a nível da função renal. O 

doente X, sexo masculino, 48 anos, com 66kg, TR, a efectuar terapêutica imunossupressora com 

tacrolimus, micofenolato de mofetil e prednisona, apresentou um quadro de infecção viral com 

hematuria e aumento da creatinina sem causa aparente. A estratégia terapêutica consistiu na 

substituição de tacrolimus por sirolimus e posterior diminuição dos niveis séricos de sirolimus de 6,70 a 

4,10 ng/mL. O diagnóstico de infecção pelo PV foi confirmado por isolamento de DNA viral. O doente foi 
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internado, efectuou terapêutica com IGH, 1g/kg/dia durante 2 dias e ciprofloxacina, 250mg 12/12H. A 

creatina manteve-se estável e o doente teve alta clínica ao fim de 3 dias. 

CONCLUSÕES 

Os estudos reportados apresentam como principais limitações, população reduzida e poucos dados no 

que diz respeito à efectividade da terapêutica utilizada. A utilização da IGH no tratamento da infecção 

pelo PV em TR tem força de recomendação classe indeterminada (evidência inconclusiva) e força de 

evidência categoria C (baseada na opinião/consenso de especialistas, estudo de caso ou de série de 

casos). São necessários mais estudos prospectivos para avaliar a evidência científica da utilização da IGH 

nesta indicação. 
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(10) Implementação de módulo informático de gestão de movimento de 

Substâncias Estupefacientes e Psicotrópicos num Hospital Oncológico 
Carla Isabel Amante Carlos,Bruno Costa; Florbela Braga 

INTRODUÇÃO 

O Instituto Português de Oncologia do Porto, FG, E.P.E é um hospital com 350 camas. Possui 2 Unidades 

de Cuidados Paliativos (UCP e SCP Rede), 1 consulta da Dor e 1 consulta de UCP. 

O tratamento e controlo da dor oncológica é uma preocupação de todos os profissionais de saúde da 

instituição sendo encarado com igual importância como os tratamentos de quimioterapia. 

OBJECTIVOS 

O consumo elevado de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos no IPO, a par com as exigências 

legais que vigoram no nosso país relativamente a estas substâncias, fazem com que haja um enorme 

controlo do seu movimento, quer pelos Serviços Farmacêuticos (SF), quer pelos Serviços Clínicos (SC). 

De forma a facilitar este controlo foi introduzido no IPO um módulo informatizado, integrado no circuito 

informático do medicamento (Glintt - HS), de registo/administração e pedido de reposição de stocks de 

estupefacientes pelos SC. Este módulo já está em funcionamento em 5 serviços estando programado o 

seu alargamento aos restantes. 

MÉTODOS 

Informaticamente o stock destas substâncias está organizado sob a forma de armazéns avançados. Ao 

fazer um registo de administração de um estupefaciente a enfermeira dá em simultâneo a sua saída 

informática do armazém avançado. Este passo gera um consumo de medicamento. No dia estipulado de 

reposição de stock a(o) Enfermeira(o) responsável gera um pedido, por especialidade farmacêutica, de 

todos os consumos verificados num determinado período de tempo. O Director de Serviço aprova e a(o) 

Farmacêutica(o) poderá, então, satisfazer e aprovar esse pedido. É feita automaticamente a 

transferência de medicação do armazém 1 (SF) para o armazém avançado desse serviço. A(o) 

enfermeira(o) verifica a conformidade da medicação recebida e informaticamente acusa a recepção, 

podendo a partir deste momento efectuar novo pedido. 

RESULTADOS 

Este sistema permite o conhecimento do stock real destas substâncias, a qualquer momento, nos 

diversos serviços. Elimina a duplicação de registos, esquecimentos e erros associados quer à transcrição 

para o papel, quer à interpretação dos registos de administração. O médico poderá aprovar o pedido em 

qualquer parte do hospital. Diminui o tempo de espera entre o pedido efectuado e a dispensa da 

medicação, assim, como o volume de arquivo morto. Possibilita, ainda, por correio electrónico, o envio 

trimestral de mapas de movimentos de estupefacientes para o INFARMED. 

CONCLUSÕES 

A implementação deste módulo informatizado agilizou todo o processo de controlo a que estas 

substâncias obrigam, permitindo que se efectue de uma forma mais célere e com segurança. 
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(11) A FALTA DE FARMACÊUTICOS NOS SERVIÇOS DE FARMÁCIA 

PRISIONAL EM PORTUGAL 
Liliana Guerra   

INTRODUÇÃO 

Em todos os Estabelecimentos Prisionais são prestados Serviços de Farmácia aos reclusos, uma vez que 

a gestão do medicamento é toda feita pelos Serviços Clínicos do Estabelecimento, nomeadamente a 

aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos em dose unitária. No entanto, existem 

muitas variações na organização e qualidade dos serviços de Farmácia prestados a esta população. Não 

existe um modelo consensual e aceite a nível nacional para a prestação de cuidados de farmácia aos 

reclusos, não sendo as necessidades, nem os direitos dos mesmos adequadamente reflectidos nos 

serviços actualmente prestados. Existe assim, a necessidade de cumprir a legislação nacional, que 

preconiza a igualdade dos cidadãos no acesso aos cuidados de saúde e que legisla que todas as prisões 

deveriam ter serviço de farmácia que responda às exigências essenciais de profilaxia e tratamento da 

saúde dos reclusos. 

Pelas actividades desenvolvidas, os serviços de farmácia prisional assemelham-se aos serviços 

farmacêuticos hospitalares, podendo estes servir de modelo para a organização dos serviços de 

farmácia prisional. 

Assim, os Serviços de Farmácia Prisional deverão assegurar a terapêutica medicamentosa aos reclusos, a 

qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integrando as equipas de cuidados de saúde, com o 

objectivo de promover o uso racional do medicamento. Sendo os recursos humanos a base essencial de 

um Serviço , a dotação em meios humanos adequados, quer em número, quer em qualidade, assume 

especial relevo no contexto da Farmácia Prisional. 

OBJECTIVOS 

O objectivo deste trabalho foi caracterizar os recursos humanos dos Serviços de Farmácia Prisional em 

Portugal. 

MÉTODOS 

Procedeu-se à análise dos dados do inquérito “Caracterização da Farmácia Prisional em Portugal”, 

realizado em Março de 2009, aos Estabelecimentos Prisionais em Portugal, com uma lotação superior a 

50 reclusos, no âmbito da tese de Mestrado em elaboração na Faculdade de Farmácia da Universidade 

do Porto, com o tema “Caracterização dos Serviços de Farmácia dos Principais Estabelecimentos 

Prisionais em Portugal”. Os dados foram tratados e analisados através de procedimentos informáticos 

(Microsoft® Office Excel 2003). 

RESULTADOS 

Forneceram dados para este estudo 35 Estabelecimentos Prisionais, correspondentes a 71% do total de 

Estabelecimentos no país e representando cerca de 82% do total de população reclusa. 

Constituição das equipas de saúde nos Estabelecimentos Prisionais (EPs): 
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100% dos EPs têm Médicos; 

97,1% dos EPs têm Enfermeiros; 

Apenas 5,7% dos EPs têm Farmacêuticos. 

Técnico responsável pelo Serviço de Farmácia nos Estabelecimentos Prisionais: 

Enfermeiro: 51,4% dos EPs; 

Farmacêutico: 5,7% dos EPs; 

Médico: 14,3% dos EPs; 

Técnico de Farmácia: 11,4% dos EPs; 

Outros (guardas, administrativos, etc): 17,1% dos EPs. 

Profissão dos elementos que trabalham no Serviço de Farmácia nos Estabelecimentos Prisionais: 

Enfermeiro: 60,6% dos EPs; 

Farmacêutico + Técnico de Farmácia : 6,1% dos EPs; 

Técnico de Farmácia: 9,1% dos EPs; 

Guardas / Administrativos: 15,1% dos EPs; 

Enfermeiro + Guardas / Administrativos: 9,1% dos EPs. 

CONCLUSÕES 

Faltam recursos humanos devidamente qualificados nas Farmácias Prisionais em Portugal, 

nomeadamente Farmacêuticos. Existe assim, a necessidade de cumprir a legislação e integrar os 

farmacêuticos nas equipas de saúde prisional 

 

  

  

  



 
 
 

 
 

42 
13º Simpósio Nacional | 2ª Semana APFH | O doente, o desafio de sempre 
 

LIVRO DE RESUMOS 

13º Simpósio Nacional | 2ª Semana APFH | O doente, o desafio de sempre 
18 a 21 de Novembro de 2009 | Europarque | Santa Maria da Feira 

 

(12) Automatização da dispensa em unidose: a segurança do doente em 

primeiro lugar 
Maria do Sameiro Lemos e Margarida Cardoso Rosário   

INTRODUÇÃO 

O cenário regulamentar actual, faz prever que o caminho passe, inevitavelmente, pela dispensa em 

unidose. Aliado a este facto, encontramo-nos numa era em que a segurança do doente assume um lugar 

cimeiro das prioridades das administrações hospitalares, acompanhada pela relação custo-benefício dos 

investimentos feitos - a automatização da dispensa em unidose destaca-se em todos os campos 

referidos. A validação do software e hardware utilizado, a parametrização dos processos de suporte são 

fases necessárias para garantir o objectivo final: a segurança do doente. 

OBJECTIVOS 

A decisão de automatizar o processo de dispensa em unidose, implica uma reorganização dos Serviços 

Farmacêuticos. Esta reorganização orientada para o doente, garante aproximação de erros zero, maior 

rapidez do serviço prestado, e a garantia de uma dispensa farmacêutica em ambiente altamente 

controlado e rastreável. O objectivo do trabalho desenvolvido foi garantir que o software e hardware 

necessários à automatização da dispensa em unidose, desempenham adequadamente as funções para 

as quais foram desenhados. 

MÉTODOS 

Uma vez que o processo de dispensa por unidose tem implicações na segurança, eficácia da terapêutica 

administrada, torna-se necessário validar o processo em causa, e além do referido fazer cumprir os 

requisitos legais. A fase de validação é fulcral para a confirmação, através de testes e evidências 

objectivas, que os requisitos específicos relativos ao uso pretendido do objecto são cumpridos de modo 

consistente. 

Numa abordagem baseada na gestão de risco, foi definido o protocolo de validação. Deste, fazem parte: 

os requisitos do utilizador, as especificações funcionais, especificações de design, qualificação de design, 

qualificação da instalação, qualificação operacional, qualificação do desempenho. 

Os requisitos do utilizador (RU) constituem os requisitos gerais dos utilizadores e definem claramente o 

que os utilizadores pretendem do sistema, ou seja, assegurar que a medicação prescrita é a que é 

reembalada e que esta está correctamente identificada. 

As especificações funcionais (EF) definem o sistema formalmente, de modo a cumprir as necessidades 

do utilizador – descritas nos RU, ou seja, descrevem o que o objecto deve executar e que funções 

específicas. Por exemplo, definir que o sistema deve receber ordens de reembalamento de um sistema 

de prescrição. 

As especificações de design (ED) definem formalmente as especificações técnicas de um 

sistema/equipamento, descreve como o sistema deve ser construído e configurado. Dado que o sistema 

de dispensa, FDS, tem o seu design devidamente definidos, nesta etapa apenas se define que condições 

físicas e ambientais são necessárias cumprir para uma dispensa segura. 
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A qualificação de design (QD) consiste na revisão formal do design onde se deve incluir uma análise da 

adequação do equipamento usado, compatibilidade do material usado, requisitos do edifício, 

características de segurança, etc. Concretizando, que características físicas são necessárias à instalação 

do equipamento. 

A qualificação da instalação (QI) fornece uma prova documentada de que todos os aspectos chave da 

instalação do equipamento/processo/sistema correspondem aos descritos nos documentos do 

fabricante. Parte da QI inclui a verificação da presença de toda a documentação/procedimentos. 

A qualificação operacional (QO) fornece evidência documentada relativa à capacidade do objecto 

produzir resultados que cumpram os requisitos funcionais definidos. Nesta fase do processo de 

validação pretende-se em concreto, formalizar que o sistema corresponde da forma esperada e 

controlada a qualquer solicitação que seja efectuada. 

A qualificação do desempenho (QD) fornece provas documentadas que o sistema, quando manuseado 

em condições normais de operação, tem um desempenho eficaz, fiável, consistente e reprodutível. 

Nesta fase da validação avalia-se a “qualidade” do produto final, ou seja, verificar que a a medicação 

prescrita é a que é reembalada e que esta está correctamente identificada. 

A qualificação da documentação (QD) garante que cada etapa da validação deve ser documentada, com 

as responsabilidades claramente definidas e tarefas a realizar. 

RESULTADOS 

Como resultado da automatização da dispensa em unidose, verifica-se, consistentemente, que a 

medicação é entregue ao doente a que se destina, que um dado medicamento se encontra identificado 

conforme a embalagem original, que está adequadamente acondicionada e que a segurança do doente 

está assegurada. Inicialmente, os medicamentos a retirar da embalagem original são preparados para 

colocar nas cassetes do FDS, um medicamento de cada vez – evitando contaminações cruzadas. O 

último passo é consolidado por uma verificação a 100% (análise visual feita por um operador) dos 

medicamentos reembalados. 

Durante o período que decorreu entre Março de 2008 e Janeiro de 2009, tendo em conta uma 

velocidade de reembalamento média de 40 sacos por minuto , verificou-se um total de 8 falhas no 

funcionamento da máquina, por 1.127.500 medicamentos reembalados. 

No que concerne a validação do software e hardware Fast Dispensing System instalado nos Serviços 

Farmacêuticos do Hospital de São João, a elaboração e execução do protocolo de validação permitiu 

comprovar a hipótese inicial: o objecto de validação cumpre o objectivo ao qual se propõe. 

CONCLUSÕES 

A automatização da dispensa em unidose tem como vantagem a diminuição da intervenção humana, 

que passa a ter mais ênfase na verificação da medicação dispensada; a rapidez do serviço prestado - 

aliviando recursos especializados para outras áreas, como os cuidados farmacêuticos; diminuição dos 

erros, pela evolução para um cenário de erros a tender para o zero. 
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Como qualquer sistema automatizado, o correcto funcionamento do FDS deve ser comprovado, através 

da validação, de um modo integrado – através do controlo das actividades a montante e a jusante. A 

validação, não só faz cumprir os requisitos regulamentares associados, como aumenta a confiança dos 

profissionais que o utilizam diariamente, e dos utilizadores finais. 
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(13) Protocolo farmacológico em Transplantação Pulmonar. 
CATARINA COELHO, MANUEL J. ANTUNES, MARIA JOSÉ GUIMARÃES, EMILIA SOLA   

INTRODUÇÃO 

A Transplantação Pulmonar é um método de tratamento aceite para o tratamento da doença pulmonar 

em estadio avançado. O objectivo da imunossupressão no TP é o de controlar uma resposta indesejável 

minimizando o impacto dos efeitos secundários. A selecção dos regimes imunossupressores deve 

permitir uma óptima relação risco/benefício (sub ou sobre imunossupressão levando por um lado a 

rejeição e por outro ao risco aumentado de infecções/co-morbilidades). Apesar da variedade de 

protocolos imunossupressores existentes, as consequências da rejeição continuam a ser questão clínica 

principal. Uma das principais consequências da Imunossupressão é o risco acrescido de infecção, que 

constitui hoje uma das principais causas de morte. Assim todos os protocolos de transplantação incluem 

profilaxia anti microbiana e/ou esquemas de tratamento. Finalmente, outras potenciais complicações 

requerem terapêutica adjuvante. 

OBJECTIVOS 

Definir guidelines terapêuticas para o uso racional de medicamentos a utilizar na Transplantação 

Pulmonar (TP) a iniciar em breve no Centro de Cirurgia Cardiotorácica dos HUC. 

MÉTODOS 

Recolha bibliográfica, reunião com peritos, análise de protocolos terapêuticos de outros Centros de TP, 

observação e treino em Centros de referência. 

Os autores consideraram as seguintes necessidades terapêuticas, atendendo à doença de base, ao 

transplante propriamente dito e aos potenciais efeitos secundários da terapêutica imunossupressora 

(TI): (1) TI (1a) Profilaxia (1b) Tratamento (2) Terapêutica Antimicrobiana (TA) (2a) Profilaxia (2b) 

Tratamento (3) Outra terapêutica adjuvante. 

RESULTADOS 

Protocolo terapêutico da TP: (1) TI (1a) Profilaxia: Metilprednisolona (MP) intravenosa (IV): 500mg na 

chegada e após implantação; 250mg 8/8h-4 doses; 250-500mg/dia-3 dias; 100mg/dia-1 semana. 

Prednisolona (P): 30mg/dia-3 meses (M). Redução de 5mg cada 3M até 20mg/dia, cada ano. Em alguns 

doentes pode ser suspensa após 5 anos. Basiliximab: 20mg (dias 0 e 4). Ciclosporina (Cic): 3-5mg/kg/dia 

(divididos em 2 doses) ou Tacrolimus (FK): 1mg/kg/dia (divididos em 2 doses). Azatioprina (Aza): 1,5-

2mg/kg/dia (divididos em 2 doses) ou Micofenolato de Mofetil (MMF): 1g oral 2 vezes ao dia (2 id) a 

iniciar no pós-operatório imediato. (1b) Tratamento: MP 500mg 2 id-3 dias; 10mg/kg/dia-3 dias; 

10mg/kg/dia-3 dias. P 0,5mg/kg/dia - dia 4. Redução de 5mg cada 7 dias, até atingir a dose inicial. Cic e 

Aza substituídas por FK e MMF respectivamente. Se rejeição aguda: Imunoglobulina antilinfócitica 

1,5mg/kg/dia-7 dias. (2) TA (2a) Profilaxia: Vancomicina: 500mg 8/8h-2 dias; Amoxicilina+ácido 

Clavulânico: 1,2g 8/8 h-5 dias. Antibióticos anti-pseudomonas (AP) (cobertura dupla) até obtenção de 

culturas negativas. Citomegalovirus (CMV): Em doentes de alto risco (dador positivo e receptor 

negativo: D+/R-) Imunoglobulina Anti CMV-150mg/kg-72h; 100mg/kg-semanas 2,4,6,8; 50mg/kg-

semanas 12,16. Ganciclovir 5mg/kg 2 id (D+/R-). Valganciclovir: 900mg/dia-100 dias. Aspergillus: 

Anfotericina B inalada até alta hospitalar; Itraconazole 100mg 2 id. Candida: Nistatina-1MIU/ml 5cc, 
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8/8h. Pneumocystis carinii: Cotrimoxazole 960mg td-3 dias/semana por toda a vida. (2b) Tratamento: 

Fibrose quística: AP-14-21 dias; Tobramicina inalada. Toxoplasma: Pirimetamina (D+/R-). Tuberculose 

Pulmonar: Isoniazida 300mg 2 id se Mantoux positivo. (3) Outra terapêutica adjuvante: Sulfato ferroso 

525mg 2 id-3 meses. Pantoprazol: 20mg (id) uma vez ao dia - 1 ano. Pravastatina: 20mg id por toda a 

vida. Cálcio: 1g oral id, com ajuste na hipercalcémia – duração indefinida. Ácido alendrónico: 

70mg/semana. Enoxaparina: 40mg/dia - duração indefinida. Brometo de Tiotrópio, pó para inalação: id, 

de manhã. 

CONCLUSÕES 

Este protocolo foi elaborado tendo em consideração a opinião de diversos peritos e recolha 

bibliográfica. Os autores acreditam ter estabelecido um plano terapêutico adequado à situação em 

causa. No entanto, só a aplicação prática do protocolo poderá demonstrar a sua eficácia e segurança. 
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(14) Efeitos Secundários da Hormonoterapia per os em doentes de C. 

Mama do Hospital Fernando Fonseca 
Fernandes J; Martins N; Oliveira MJ, Frade P; Elias C; Almeida P   

INTRODUÇÃO 

Os efeitos secundários associados à hormonoterapia per os em doentes com carcinoma da mama, tal 

como do restante universo de fármacos, estão descritos para uma população mais ou menos 

diversificada consoante o seu tempo de comercialização. 

Tentar identificar e sistematizar esses efeitos secundários num universo geográfico restrito poderá ser 

uma mais valia no sentido de direccionar o posicionamento dos profissionais de saúde para a 

minimização dos efeitos secundários. 

OBJECTIVOS 

Objectivo Primário: 

Caracterização dos efeitos secundários da hormonoterapia oral na população de doentes com 

diagnostico de carcinoma da mama do Hospital Fernando Fonseca. 

Objectivo Secundário: 

Identificar qual a atitude tomada pelo doente nessas circunstâncias 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo piloto prospectivo, não-randomizado, transversal e observacional. 

Foi desenvolvido um impresso, “Diário de efeitos secundários”, para cada fármaco dispensado no Sector 

de Dispensa de Quimioterapia Oral Hospital de Dia de Oncologia. Este contém os efeitos secundários 

mais frequentes, desses fármacos, de acordo com o Resumo das Características dos Medicamentos e 

respectivo Folheto Informativo; e que medida o doente tomou. Os fármacos considerados são: 

Anastrozole, Exemestano, Letrozole, Tamoxifeno. Os impressos são distribuídos, explicitando-se o 

propósito e conteúdo, por doente, no acto de dispensa da sua terapêutica e recolhidos na visita 

seguinte no Sector de Dispensa de Quimioterapia Oral Hospital de Dia de Oncologia. No acto da recolha 

o farmacêutico interpela o doente sobre os efeitos secundários mencionados questionando as atitudes 

que tomou face a esses efeitos secundários. 

O trabalho de monitorização dos efeitos secundários será realizado num período de 6 meses, período 

esse que permitirá a recolha de todos os formulários entregues. 

Os formulários começaram a ser entregues a partir do dia 1 de Junho de 2009 até 31 de Agosto de 2009. 

Após este período segue-se o período de recolha dos formulários até 30 de Novembro 2009. 

Amostra será constituída por todos os doentes seguidos nas consultas de Oncologia e Ginecologia. 

Assim estamos a considerar um universo de 600 doentes. 

Os dados serão compilados numa base de dados em Excel e analisados em SPSS. 
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Viéses: 

Dificuldade de estabelecimento do nexo de causalidade do efeito secundário relativamente ao fármaco 

em análise, quando em monoterapia. 

Dificuldade de estabelecimento do nexo de causalidade do efeito secundário relativamente ao fármaco 

em análise, se em politerapia. 

Dificuldade de associar uma sintomatologia a um dado efeito secundário do fármaco. 

Dificuldade de interpretação do formulário por parte dos doentes. 

RESULTADOS 

Até ao momento, foram entregues 62 impressos. Dos resultados preliminares, observou-se que os 

efeitos secundários mais frequentes nos doentes que tomam Anastrozole (n=19)foram Dores nas 

Articulações ( 63%), Enfraquecimento do cabelo (53%); nos doentes de Exemestano (n=11) referiram 

Afrontamentos (64%), Dores nas Articulações (64%); nos doentes de Letrozole (n=24) referiram Fadiga 

(50%) e Dores musculares (42%); enquanto nos doentes que tomam Tamoxifeno (n=13) referiram 

Afrontamentos (54%) e Fadiga (38%). Cerca de 83% dos doentes não tomaram qualquer atitude face aos 

efeitos secundários sentidos. 

CONCLUSÕES 

Os resultados preliminares obtidos, até ao momento, enquadram-se nos efeitos secundários mais 

frequentemente expectáveis, para os fármacos em estudo, de acordo com resumo das características do 

medicamento respectivo. No que se refere às atitudes tomadas por parte do doente seria previsível uma 

menor passividade. 
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LIVRO DE RESUMOS 

(15) Avaliação Global da Terapêutica com Anticorpos Monoclonais e 

Antagonistas do TNF na Artrite Reumatóide, Doença de Crohn e 

Psoríase. 
Marco Bruno Guerra da Rocha, Amélia Magna Marques, Maria Lídia Campilho   

INTRODUÇÃO 

Na última década, a terapêutica das doenças auto-imunes conheceu um forte incremento com a 

introdução dos anticorpos monoclonais e antagonistas do TNF. No entanto há ainda muito por 

investigar no que toca à avaliação da terapêutica com estes fármacos. 

OBJECTIVOS 

O reconhecimento inequívoco desta realidade torna premente a avaliação pelo clínico de efeitos laterais 

e do desenvolvimento de tolerância a estes fármacos. Com este trabalho pretendemos analisar qual o 

impacto destes na actividade clínica. 

MÉTODOS 

Estudo observacional retrospectivo dos doentes a fazerem anticorpos bloqueadores dos receptores do 

TNF (Adalimumab, Efalizumab, Infliximab, Etanercept) em regime de ambulatório no Centro Hospitalar 

de Vila Nova de Gaia/Espinho E.P.E. no período compreendido entre Janeiro de 2004 a Dezembro de 

2008, seguidos na consulta externa deste hospital, em Dermatologia, Reumatologia e Gastrenterologia. 

A recolha da informação foi efectuada recorrendo ao preenchimento de um inquérito previamente 

estruturado, e a informação (efeitos laterais, tolerância, internamentos, infecções) foi processada 

utilizando um programa de análise estatística (SPSS 17.0). 

RESULTADOS 

Incluímos 20 doentes, com idade mediana de 45,5 anos (mínima: 28 anos, máxima de 66 anos), 11 do 

sexo Masculino (M) e 9 do sexo Feminino (F). Estes fármacos foram prescritos por psoriase a 10 doentes 

(5 M, 5 F), doença de Crohn 7 doentes (5 M, 2 F) e 3 doentes com outras patologias. Destes, 11 doentes 

efectuaram o Etanercept, 6 efecturam Infliximab, 2 o Efalizumab e 1 o Adalimumab. 

Dos quatro casos com infecções registadas, dois foram por tuberculose pulmonar (sob terapêutica com 

Infliximab e Efalizumab). E os outros dois ocorreram em doentes em terapêutica com o Etanercept 

(celulite, infecção respiratória inferior). È de realçar que 4 dos 20 doentes tiveram pelo menos um 

episódio de internamento relacionados com um quadro infeccioso, um dos quais em unidade de 

cuidados intensivos por uma infecção do trato respiratório inferior (sob terapêutica com Etanercept). 

Outro facto importante é que dois dos seis doentes sob terapêutica com Infliximab tiveram pelo menos 

um episódio de internamento relacionado com quadro infeccioso. 

Na grande maioria dos casos não se verificou até à data qualquer suspensão de terapêutica (14 dos 20 

casos). Verificaram-se quatro casos de tolerância (perda total de resposta, agravamento do quadro 

sintomatológico) com o Etanercept, sendo que três dos quais se desenvolveram entre o primeiro e o 

terceiro mês de administração . Constam também dois casos de tolerância ao infliximab, sendo que o 

primeiro se desenvolveu entre os 3 e os 6 meses e outro apenas após um ano. 
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Da avaliação subjectiva do clínico sobre o estado de evolução da doença e sintomatologia, 11 em cada 

20 doentes referiram uma melhoria significativa. Sendo que o maior numero de casos registados de 

melhoria foram reportados em doentes a fazer terapêutica com Etanercept (9 em cada 20). 

CONCLUSÕES 

Verificaram-se algumas limitações na elaboração deste trabalho, das quais destacamos: a reduzida 

dimensão da amostra; escassez e imperceptibilidade dos registos clínicos, especialmente no que se 

refere a avaliação objectiva e subjectiva do clínico sobre o estado de evolução da doença e 

sintomatologia (total ausência dos índices de evolução da doença: BASDAI, BASFI, etc.). 

Neste vasto mundo das doenças auto-imunes, por si só não totalmente esclarecidas, estamos certos de 

ter dado um pequeno contributo para o seu conhecimento. Este trabalho pode indubitavelmente, 

constituir uma base de partida para estudos mais alargados, realçando a importância do seguimento e 

registo prospectivo dos dados clínicos dos doentes e em especial efectuar um registo de todas as 

complicações desta terapêutica. 
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LIVRO DE RESUMOS 

(16) Gestão da qualidade no circuito do medicamento num hospital 

psiquiátrico 
Maria João Monteiro, Ana Cristina Rodrigues, Vânia Sofia Ferreira   

INTRODUÇÃO 

Esta comunicação pretende demonstrar a importância do papel desempenhado pelo Serviço 

Farmacêutico (SF) da Casa de Saúde do Telhal (CST), garantindo não apenas a segurança como também 

a eficiência e qualidade de todo o circuito do medicamento neste hospital psiquiátrico de 450 camas, 

pertencente ao Instituto S. João de Deus. 

OBJECTIVOS 

Demonstrar como foi implementado o sistema de gestão da qualidade no circuito do medicamento 

desta Unidade hospitalar, a dinâmica de interdisciplinaridade neste projecto que foi promovida pelos 

profissionais do SF e à qual toda a equipa que intervém no circuito correspondeu, mostrar os resultados 

já obtidos e os novos projectos neste âmbito. 

MÉTODOS 

Qualidade em Serviços de Saúde, Gestão do risco e a definição do processo – o circuito do 

medicamento; são o ponto de partida para a descrição dos diversos procedimentos adoptados nas 

diferentes actividades exercidas em cada uma das etapas do processo: 

Selecção de fármacos; Prescrição médica; Negociação e aquisição; Recepção, Armazenamento e 

Conservação; Distribuição; Administração; Comunicação e informação; Circuitos especiais como o dos 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. (Etapas estas, onde o SF é um interveniente directo ou 

de apoio a outros Serviços). 

Serão abordadas outras medidas implementadas e que contribuem significativamente para o 

funcionamento de todo o circuito de forma integrada, como inquéritos de satisfação e também o 

Manual da Qualidade do SF – documento que espelha a adequação à actualidade do serviço em 

instalações, ambiente e equipamentos, recursos humanos e formação, na definição de circuitos e 

processos em todas as áreas de intervenção do SF, atribuição de responsabilidades, informação, 

farmacovigilância, gestão do erro, registos, avaliação, monitorização, revisão, inserido num processo 

melhoria continua. 

Serão referidos também 2 novos projectos a curto prazo, desenvolvidos pelo SF com carácter 

multidisciplinar 

RESULTADOS 

Serão apresentados os resultados já obtidos desde a implementação e que se traduzem pelos resultados 

dos inquéritos realizados, dados de produção extraídos das aplicações informáticas, e ainda os dados 

relativos à gestão do erro. Os resultados obtidos têm servido não apenas de motivo de satisfação de 

toda a equipa da CST, mas são também actuam como uma alavanca para a evolução. A análise dos 

mesmos permitiu detectar pontos de intervenção futura com o objectivo de melhoria continua. 
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Os novos projectos a iniciar brevemente no âmbito da gestão do risco e da farmacovigilância 

contribuirão ainda mais para reforçar os resultados obtidos e para aumentar ainda mais a eficiência em 

todo o processo. 

CONCLUSÕES 

Como considerações finais e de acordo com a legislação vigente, as recomendações oficiais e também as 

boas práticas, poderemos afirmar que as medidas desenvolvidas e os procedimentos uniformizados 

devidamente registados e avaliados regularmente em todos os processos inerentes à gestão do 

medicamento, nos permitem concluir que o SF da CST se encontra apto a iniciar um processo de 

certificação que irá certamente contribuir para melhoria continua do desempenho de modo a 

atingirmos o objectivo final do nosso serviço – A Excelência nos cuidados prestados aos utentes. 
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LIVRO DE RESUMOS 

(17) PROJECTO PILOTO DE INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR NA 

PROMOÇÃO DA ADESÃO À TERAPÊUTICA EM PSIQUIATRIA 
Rita Rosa, Rui Durval , Maria Chai , Filipe Carvalho   

INTRODUÇÃO 

Actualmente um dos maiores desafios na medicina é assegurar que os doentes aderem aos seus 

esquemas de tratamento e às avaliações clínicas, e neste âmbito, a doença mental foi identificada como 

factor de risco para a não adesão. Deste modo, a promoção da adesão à terapêutica em indivíduos com 

patologia moderada a grave é um dos objectivos em Psiquiatria. A não adesão nestes doentes está 

associada ao aumento dos custos clínicos, económicos e sociais e intimamente ligada à recaída, re-

hospitalização e fracasso nos resultados terapêuticos. 

Alguns estudos realizados determinaram valores de não adesão em doentes esquizofrénicos de cerca de 

50% no primeiro ano após a alta a de 75% ao fim dos 2 anos. 

As intervenções relativas à adesão devem ser “desenhadas” às especificidades de cada patologia, em 

correlação com as necessidades do doente. Promover a adesão à terapêutica requer um processo 

contínuo e dinâmico, sendo fundamental uma abordagem multidisciplinar da equipa clínica e um papel 

activo por parte da família e da comunidade. 

OBJECTIVOS 

O objectivo é promover a adesão à terapêutica em doentes com patologia mental seguidos no Hospital 

de Dia Dr. Eduardo Cortesão, utilizando uma abordagem multidisciplinar. 

MÉTODOS 

O método utilizado baseou-se na educação do doente mental e controlo dos factores de risco por 

intervenção multidisciplinar. Foram realizadas 5 sessões de grupo com os doentes (cerca de 8-10 

doentes por sessão), pessoal de enfermagem, um Psiquiatra e um Farmacêutico, estes últimos actuaram 

como mediadores. As sessões destinaram-se a esclarecer todas as questões relacionadas com os 

medicamentos dos grupos terapêuticos mais utilizados e nomeadamente sobre a administração desta 

terapêutica. 

RESULTADOS 

A determinação dos resultados em termos da avaliação da adesão à terapêutica sempre se revelou 

muito subjectiva e, como tal, difícil. 

Algumas das dificuldades desta avaliação advém da própria doença psiquiátrica, especialmente devido 

ao facto de muitos dos sintomas associados mascararem a realidade. 

Sendo um projecto em início de implementação ainda não foi possível a quantificação de resultados 

destas intervenções, projectando-se para uma próxima meta. Relativamente às perguntas mais 

frequentes colocadas pelos doentes , estas incidiram sobre os tópicos: os príncipios activos prescritos, 

quais os efeitos esperados e os sintomas adversos que os preocupam na terapêutica. Ao nível de 
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participação no grupo, apenas cerca de 10% dos membros teve um perfil interventivo, de um modo 

estruturado e construtivo. 

CONCLUSÕES 

Os doentes manifestaram interesse em aprender mais sobre a sua doença, aprender sobre a terapêutica 

e sobre o modo como a poderão fazer de uma forma mais efectiva. Maioritariamente, foram colocadas 

dúvidas sobre os principais efeitos adversos que esclareceram mesmo aqueles que não participaram 

activamente nas discussões. O impacto destas acções tem sido positivo, tendo os doentes solicitado 

mais sessões. 

O próximo passo passa pela utilização de ferramentas de avaliação da atitude destes doentes face à sua 

medicação. Esta avaliação será realizada através da utilização de questionários e escalas, tarefa esta 

necessária à continuação deste projecto. 
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LIVRO DE RESUMOS 

(18) Utilização de Antídotos no Centro Hospitalar do Porto - Unidade 

Hospital Santo António 
Helena Soares*, Susana Caetano**, Daniel Barbosa**, Cristiana Caetano** *Assistente Principal, Serviços 

Farmacêuticos, CHP-HSA ** Estagiário(a) Pré-graduado(a) Mestrado Integrado Ciências Farmacêuticas, Faculdade 

de Farmácia, Universidade do Porto   

INTRODUÇÃO 

O doente intoxicado e sua abordagem terapêutica, assim como a gestão de consumos/inutilizações de 

antídotos são questões complexas e de grande importância numa instituição hospitalar, nas quais os 

Serviços Farmacêuticos desempenham um papel fundamental. 

OBJECTIVOS 

Pretende-se com este trabalho a tipificação da intoxicação/doente intoxicado no CHP-HSA, da 

abordagem terapêutica, assim como da utilização de antídotos de acordo com as indicações 

recomendadas pelo Manual de Antídotos elaborado pelo Grupo de Toxicologia do hospital e sua 

correcta gestão. 

MÉTODOS 

Procedeu-se à análise das prescrições de antídotos no CHP-HSA relativamente aos anos de 2006 a 2008 

e primeiro semestre de 2009. Procedeu-se ao registo do antídoto utilizado/diagnóstico e foi feito o 

estudo da prevalência do uso de antídotos por situação clínica, idade, sexo e motivo da intoxicação. Foi 

feita a recolha de dados relativamente à inutilização de antídotos por caducidade e empréstimos a 

outras instituições hospitalares, a partir do programa GHAF (CdM-Circuito do Medicamento), em vigor 

nesta instituição. Os dados foram tratados em Excel. 

RESULTADOS 

Verificou-se uma utilização inadequada do impresso próprio para prescrição de antídotos (+- 20%), 

principalmente para o azul de metileno, propranolol e acetilcisteína. De uma maneira geral, o 

preenchimento do impresso é omisso em dados importantes para a correcta tipificação da intoxicação. 

Todos os antídotos utilizados foram adequados para a intoxicação em causa. A idade mais prevalente 

dos intoxicados foi acima dos 60 anos de idade (61.5%), tendo-se verificado um equilíbrio na incidência 

de intoxicação nas mulheres (49.7%) comparativamente aos homens (50.3%). As intoxicações foram 

predominantemente acidentais e as mais prevalentes por benzodiazepinas (57.8%) e opióides (21.3%). 

Como consequência os antídotos mais utilizados foram o flumazenil e a naloxona, nas mesmas 

percentagens. Em 2006 e 2007 verificou-se um aumento na incidência da intoxicação por 

organofosforados (15%), com consequente aumento de consumo de obidoxima e atropina. Os valores 

implicados nas inutilizações de antídotos por motivos de caducidade foram altos (praticamente acima 

dos 10.000euros), tendo atingido os 23.000euros em 2008. Os valores implicados nos empréstimos de 

antídotos foram particularmente notórios em 2007 e 2008 (11.000-12.000 euros), sendo o CHP-HSA 

bastante solicitado. 

CONCLUSÕES 

A gestão das existências dos antídotos é uma questão complexa e sensível. O antídoto tem um consumo 

errático e imprevisível e muitos destes medicamentos são de difícil aquisição, devido à frequente 
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descontinuação de produção por parte dos laboratórios fabricantes e processos de aquisição 

envolvendo Autorização Especial de Utilização. Tendo-se verificado grande desperdício de antídotos e 

bastantes pedidos de empréstimo por parte de outros hospitais, é de sugerir uma gestão mais 

generalizada, por exemplo a nível regional, de maneira a tentar minimizar e distribuir os custos. 

A constatação da utilização inadequada do impresso de prescrição de antídotos aponta para uma 

necessidade de alteração do mesmo, devendo ser apreciada pelo Grupo de Toxicologia do CHP, assim 

como a sua integração electrónica. 

Tendo em conta que a maior parte das intoxicações foi acidental, é preciso averiguar dos motivos que as 

provocaram (ex: doente idoso/polimedicado, medicado com benzodiazepinas, doente 

toxicodependente). 

O uso racional do antídoto continua a ser uma das principais preocupações do Grupo de Toxicologia, 

estando neste momento a ser revisto o Manual de Antídotos (3ª edição), que continuará a promover 

informações aos profissionais de saúde sobre as intoxicações, sua abordagem clínica e monografias de 

antídotos. 
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LIVRO DE RESUMOS 

(19) Identificação e caracterização de eventos adversos potenciais 

relacionados com medicamentos num serviço de cirurgia geral 
F. Falcão, M. Caramona, J. Cabrita   

INTRODUÇÃO 

A utilização segura dos medicamentos constitui um factor essencial num sistema de gestão do risco em 

cuidados de saúde. Os problemas relacionados com a medicação são comuns e constituem um factor 

que pode contribuir para a morbilidade e mortalidade dos doentes. A sua classificação é complexa, 

incluindo, erros de medicação, eventos adversos e reacções adversas. Define-se evento adverso 

potencial como o erro de medicação que tem potencial para causar dano ao doente. Bates et al 

estimaram que a incidência de eventos adversos a medicamentos variava entre 6.5 a 27.4%, conforme o 

nível de prestação de cuidados de saúde, com graves repercussões económicas devidas a internamento 

hospitalar ou seu prolongamento, bem como absentismo associado. A identificação da terapêutica 

instituída em ambulatório é essencial para a prevenção de problemas relacionados com a medicação no 

internamento, pois em muitos casos será necessário suspender ou alterar a medicação em curso. 

OBJECTIVOS 

Identificar e caracterizar eventos adversos potenciais relacionados com a manutenção/ substituição ou 

suspensão da medicação crónica de doentes idosos (idade ≥ a 65 anos) internados no serviço de cirurgia 

geral de um hospital central entre Novembro de 2004 e Dezembro de 2005. 

MÉTODOS 

A recolha de dados foi efectuada através da revisão do processo clínico, consulta a profissionais de 

saúde e entrevista ao doente, familiares ou amigos. Com base nas recomendações existentes construiu-

se tabela com informação sobre a necessidade de manter/ substituir ou suspender a medicação crónica 

e eventos adversos potenciais associados. Os medicamentos utilizados no tratamento de patologias 

crónicas foram identificados e classificados de acordo com a classificação farmacoterapêutica do 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e Prontuário Terapêutico. Através da análise do perfil 

farmacoterapêutico de cada doente identificaram-se os medicamentos suspensos (ausência de 

terapêutica > a 24h) e aqueles que foram mantidos ou substituídos. Identificaram-se eventos adversos 

potenciais. A análise de dados foi efectuada usando o SPSS versão 16. 

RESULTADOS 

Para o presente estudo foram seleccionados 100 doentes, com idade superior a 65 anos, (média de 

idades = 75 anos) com terapêutica crónica instituída e tempo de internamento em serviço de cirurgia 

geral superior a 24 h. Destes, 24% eram muito idosos (idade > 80 anos). A média dos medicamentos 

prescritos/ doente no momento da admissão hospitalar foi de 5 medicamentos (min. 1-máx. 13), a 

maioria dos quais pertencente ao grupo 3 (aparelho cardiovascular), seguido do grupo 2 (sistema 

nervoso central). 

Da análise dos seus perfis farmacoterapêuticos e comparação com a tabela construída, resultou que 

foram identificados eventos adversos potenciais em 80 doentes. As alterações na pressão arterial e 
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frequência cardíaca constituiram o evento adverso potencial mais frequente, sendo identificado num 

total de 51 doentes. 

CONCLUSÕES 

O risco de desenvolvimento de eventos negativos, potencialmente associados ao não cumprimento das 

recomendações existentes, justifica um maior envolvimento do farmacêutico hospitalar na recolha da 

história medicamentosa no momento do internamento. 
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LIVRO DE RESUMOS 

(20) Estabilidade da prednisolona em suspensão líquida oral para uso 

pediátrico obtida por descondicionamento de uma especialidade 

farmacêutica. 
Ana Cristina Gomes Barros Salgado,Alexandra Silva, Joana Marto, Aida Duarte, António J. Almeida   

INTRODUÇÃO 

A prednisolona é um esteróide sintético utilizado principalmente devido aos seus potentes efeitos anti-

inflamatórios no tratamento de asma aguda nas crianças. Nos hospitais recorre-se normalmente à 

trituração de comprimidos de prednisolona para preparação de papéis medicamentosos [1] a dosagem 

apropriada ao peso da criança o que, devido ao seu sabor desagradável, provoca vómitos e contribui 

para uma baixa tolerância ao medicamento. 

OBJECTIVOS 

O presente trabalho teve como objectivo o desenvolvimento de uma forma farmacêutica adaptada a 

esta faixa etária de forma a diminuir os casos de rejeição da toma do medicamento. Optou-se por uma 

suspensão oral de prednisolona a 0,5 mg/ml, a qual foi avaliada físico-química e microbiologicamente 

durante um período de tempo de forma a determinar o seu prazo de utilização. 

MÉTODOS 

O medicamento foi preparado por descondicionamento de um comprimido de uma especialidade 

farmacêutica contendo 5mg de prednisolona, trituração e suspensão num veículo constituído por uma 

mistura de xarope simples e água destilada estéril, na proporção de 1:1 (v/v). Para o doseamento da 

prednisolona na suspensão foi desenvolvido e validado um método analítico apropriado (HPLC). O 

protocolo de estabilidade adoptado obedeceu, nos aspectos aplicáveis, às normas europeias que 

regulamentam os estudos de estabilidade de medicamentos. O estudo decorreu com 3 preparações 

armazenadas em frigorífico (5±3ºC) e 3 à temperatura ambiente (22±3ºC), ao abrigo da luz. Foram 

colhidas amostras a tempos definidos, sendo efectuados a determinação do pH, do teor em substância 

activa e o controlo microbiológico. 

RESULTADOS 

Os resultados indicam que a prednisolona é quimica e microbiológicamente estável em 

suspensão, durante 7 dias desde que armazenada em frigorífico. No entanto, nas suspensões 

armazenadas à temperatura ambiente observou-se crescimento microbiano ao fim de 4 dias. 

CONCLUSÕES 

Com este estudo pode concluir-se que esta formulação tem uma fácil preparação, uma dosagem 

apropriada, e apresenta-se estável física, química e microbiologicamente durante 7 dias quando 

armazenada em frigorifico. 

Com o intuito de melhorar a sua estabilidade, estão presentemente em curso estudos que envolvem a 

diminuição do valor de pH da suspensão, de forma a aumentar não só a estabilidade da prednisolona 

(mais estável a pH<4) bem como diminuir o risco de crescimento microbiano. 
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[1] Barros CT, Almeida AJ (2008). European Journal of Hospital Pharmacy - Practice, 14: 26-32 
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LIVRO DE RESUMOS 

(21) A Implementação de um Armário Semi-automático de 

Armazenamento e Dispensa de Medicamentos nos Serviços 

Farmacêuticos do Hospital de Lamego 
Helena Cecília Tertuliano, Joana Teresa Alves (Investigadora principal)   

INTRODUÇÃO 

O acesso a cuidados de saúde de qualidade traduz-se na sua obtenção nos locais e momentos em que 

são necessários, com garantia de eficácia, efectividade, acompanhamento e satisfação do utente. 

Na Farmácia Hospitalar (FH) a satisfação do utente passa, indubitavelmente, pela existência de 

processos internos que consigam disponibilizar a medicação necessária em tempo útil, na dose e 

quantidade prescritas, evitando assim um prolongamento adicional desnecessário do tempo de 

permanência do doente no hospital. A distribuição individual diária em dose unitária é uma realidade no 

Hospital de Lamego desde há longa data e os ganhos foram indiscutíveis a vários níveis. A associação 

deste sistema de distribuição com o Armário Semi-automático visou um aumento da eficiência dos 

Serviços Farmacêuticos (SF). 

OBJECTIVOS 

O objectivo principal foi a análise do impacto a nível funcional resultante da implementação do armário 

semi-automático nos SF do Hospital de Lamego. 

MÉTODOS 

 Procedeu-se à análise de oito pontos principais: 

 A produtividade e rentabilidade das instalações; 

 A redução dos mecanismos intervenientes; 

 A melhoria do nível dos cuidados prestados; 

 A concentração de stock na zona de trabalho; 

 As condições de conservação; 

 O controlo de existências; 

 A organização do espaço físico; 

 As condições de trabalho. 

Os métodos utilizados foram a observação e cronometragem directas e a aplicação de procedimentos 

operativos normalizados em vigor nos SF. 



 
 
 

 
 

62 
13º Simpósio Nacional | 2ª Semana APFH | O doente, o desafio de sempre 
 

LIVRO DE RESUMOS 

13º Simpósio Nacional | 2ª Semana APFH | O doente, o desafio de sempre 
18 a 21 de Novembro de 2009 | Europarque | Santa Maria da Feira 

 

Num período de 4 meses, o investigador envolveu-se na actividade diária dos SF, delineando o estudo e 

avaliando as três grandes vertentes do impacto da instalação e implementação do armário semi-

automático: 

 no espaço físico; 

 nos recursos humanos; 

 no tempo de preparação da Distribuição Individual Diária (DID). 

A avaliação foi feita por comparação directa da cronometragem dos tempos dispendidos na preparação 

da DID. 

RESULTADOS 

Houve uma melhoria significativa a nível das condições de armazenamento dos fármacos, pois dentro 

do armário estão salvaguardados da humidade, variações de temperatura, poeiras e outros agentes 

agressivos. 

Este sistema facilitou o controlo e gestão dos prazos de validade e dos stock’s, diminuindo o tempo 

dispendido, uma vez que esta tarefa anteriormente era feita de forma manual. 

Aumentou também a fiabilidade dos processos, pois a validação da prescrição médica é directamente 

enviada para o armário para dispensa dos fármacos necessários, diminuindo o número de erros de 

dispensa. 

Registou-se uma redução efectiva do tempo de preparação das cassetes da medicação, o que é um 

indicador relevante da optimização do processo. 

Exemplo: tempo médio de preparação de uma gaveta com 6 movimentos (medicamentos): 

• antes da instalação do armário semi-automático – 76,35 segundos. 

• após a entrada em funcionamento do armário semi-automático – 38,37 segundos. 

CONCLUSÕES 

O processo de preparação da medicação tornou-se mais fácil, rápido e fiável. 

A implementação do armário semi-automático de armazenamento e dispensa de medicamentos pode 

proporcionar uma melhoria na imagem da Organização, ao se assistir ao aumento do grau de satisfação 

dos profissionais de saúde envolvidos no processo de dispensa de medicação, à diminuição dos erros 

inerentes ao processo e à maior humanização dos serviços prestados, o que, com certeza, promove um 

melhor acompanhamento dos doentes. 
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LIVRO DE RESUMOS 

(22) Avaliação de uma fórmula magistral liquída de captopril (1 mg/ml) 

para uso pediátrico. 
Ana Cristina Gomes Barros Salgado,Alexandra Silva, Joana Marto, Cláudia Moutinho, Aida Duarte, António J. 

Almeida * iMed.UL (Research Institute for Medicines and Pharmaceutical Sciences), Faculdade de Farmácia, 

Universidade de Lisboa.   

INTRODUÇÃO 

Em estudos anteriores, foi abordada a estabilidade do captopril em solução aquosa simples e 

demonstrou-se que a solução era estável por um período inferior a 10 dias, desde que conservada em 

frigorífico e ao abrigo da luz [1]. No entanto, foi detectado em alguns hospitais que a solução aquosa 

apresentava um sabor sulfuroso característico do captopril, o que torna difícil a adesão à terapêutica 

por parte das crianças. Por outro lado, o veículo proposto pelo Formulário Galénico Português para 

formulação da solução oral de captopril a 0,1% (m/v) (FGP A.VII.7) apresenta um certo grau de 

complexidade de composição que, em nossa opinião, deverá ser evitada nos pacientes mais jovens da 

população pediátrica 

OBJECTIVOS 

O presente trabalho teve como objectivo alterar o respectivo veículo de modo a melhorar o sabor da 

preparação líquida oral e sem prejuízo da sua estabilidade físico-química e microbiológica. 

MÉTODOS 

A fórmula foi preparada por descondicionamento de um comprimido de uma especialidade 

farmacêutica contendo 25 mg de captopril, trituração e suspensão num veículo apropriado (xarope 

simples:água destilada estéril, 1:1 v/v), seguida de filtração para remoção dos constituintes insolúveis do 

comprimido. Com o intuito de mascarar o sabor sulforoso do captopril e melhorar a estabilidade da 

formulação optou-se por incluir na sua composição um agente quelante (edetato de sódio) e um agente 

anti-oxidante (ácido ascórbico). 

Foi avaliada, a duas temperaturas (5±3ºC e 22±3ºC), a estabilidade físico-química e microbiológica da 

formulação armazenada durante dois meses ao abrigo da luz. Os parâmetros analisados foram: aspecto 

da preparação, pH (FP VIII), teor em substância activa, pesquisa de aparecimento de produtos de 

degradação do captopril e controlo microbiológico (FP VIII). 

RESULTADOS 

A nova fórmula estudada apresenta estabilidade físico-química às temperaturas estudadas e ao abrigo 

da luz. A variação do pH registada é mínima, não sendo afectada pelos valores de temperatura testados. 

O teor em captopril nas soluções armazenadas a 5±3ºC e a 22±3ºC permaneceu dentro das 

especificações durante 60 dias e 30 dias respectivamente. A fórmula demonstrou ser 

microbiologicamente estável durante 60 dias. Deste modo, quando preparada segundo as boas práticas 

de preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar, esta fórmula 

dispensa a utilização de conservantes. 

CONCLUSÕES 

A solução de captopril aqui descrita apresenta fácil preparação, dosagem apropriada, sendo estável 



 
 
 

 
 

64 
13º Simpósio Nacional | 2ª Semana APFH | O doente, o desafio de sempre 
 

LIVRO DE RESUMOS 

13º Simpósio Nacional | 2ª Semana APFH | O doente, o desafio de sempre 
18 a 21 de Novembro de 2009 | Europarque | Santa Maria da Feira 

 

física, química e microbiologicamente durante um período de 2 meses quando armazenada em 

frigorífico, aumentando assim o seu prazo de utilização relativamente à preparação anteriormente 

proposta [1]. 

[1] Salgado AC et al. (2002). Boletim da APFH, 52: 2-4. 
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LIVRO DE RESUMOS 

(23) Nutrição Parentérica em Cirurgia Geral – Avaliação de 5 anos de 

utilização 
Simões, Ana; Capacho, Ana; Duarte, Helena; Alcobia, Armando Serviços Farmacêuticos do Hospital Garcia de Orta, 

EPE   

INTRODUÇÃO 

Na prática cirúrgica actual, é previsível que os doentes recomecem uma dieta normal entre 1 a 3 dias. 

Nos casos de disfunção gastrointestinal prolongada, deverá ser instituída Nutrição Parentérica (NP) até 

recuperação da função entérica. 

OBJECTIVOS 

Caracterização de todas as prescrições/indicações de Nutrição Parentérica dos doentes internados no 

serviço de Cirurgia Geral de 2004 a 2008. 

Comparação com a primeira avaliação que compreendia os períodos entre 2004 e 2005 (trabalho 

apresentado no XI simpósio APFH, Estoril, Novembro 2006). 

MÉTODOS 

Análise através de estudo retrospectivo das prescrições efectuadas (total de 238 doentes). 

Recolha de dados através de consulta do processo clínico. 

Cálculo das necessidades nutricionais através de programa informático, baseado na fórmula de Harris-

Benedict. 

RESULTADOS 

O número médio anual foi de 47 doentes, para um total de 238 doentes. 

A duração média da NP foi de 13,6dias. 

Em média 25% doentes efectuaram NP por um período inferior a 7 dias, tratando-se na maior parte dos 

casos de doentes oncológicos (53%). 

A prescrição de NP foi motivada, em 80% dos casos, por complicações pós-cirúrgicas. 

De 2005 para 2006 houve uma clara inversão quer na prescrição de dietas normocalóricas para 

hipocalóricas (21% em 2004 para 74% em 2008) - recomendadas pelas guidelines ASPEN e ESPEN -quer 

na percentagem de prescrições inadequadas (42% em 2004 contra 12,9% em 2008). A realização de uma 

reunião com o serviço prescritor, onde foram expostos e debatidos os resultados de 2004 e 2005 com 

vista à obtenção de soluções adequadas, parece justificar estes resultados 

Foram consideradas prescrições inadequadas todas as que reuniam um dos seguintes critérios: duração 

da terapêutica inferior a 7 dias, diagnóstico sem indicação para NP e prognóstico de óbito. 

CONCLUSÕES 

Para se proporcionar um adequado suporte nutricional ao doente cirúrgico, devem ser consideradas 
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todas as alterações metabólicas que ocorrem como resultado do trauma. Se a nutrição entérica não é 

exequível, deverá ser avaliada a necessidade de NP, maximizando a sua eficácia, considerando dose, 

monitorização, conteúdo e suplementação. Este trabalho permitiu concluir a importância da avaliação e 

monitorização contínua da prescrição de NP, com o objectivo principal de racionalizar a sua utilização na 

prática clínica. 

Foi gratificante observar que as medidas instituídas como resultado da primeira avaliação de 

2004/2005, resultaram em benefício dos doentes submetidos a NP, respeitando as normas 

internacionais em vigor da ASPEN e ESPEN 2009. 
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LIVRO DE RESUMOS 

(24) Intervenção Farmacêutica na Pandemia da Gripe A(H1N1) 
Abreu, AP; Cimadeira, F; Clarimundo, L; Martinho, H; Rocha, C   

INTRODUÇÃO 

A evolução da pandemia causada pelo vírus A(H1N1)v conduziu à passagem de uma etapa em que o 

principal objectivo era a contenção da doença e a caracterização laboratorial de todos os casos, para 

uma etapa de medidas de mitigação em que a prioridade é o diagnóstico clínico e a vigilância e/ou 

tratamento de todos os doentes. A intervenção farmacêutica tem se diversificado conforme o nível de 

alerta pandémico pela infecção do vírus A (H1N1)v. 

OBJECTIVOS 

Avaliação do impacto da evolução da pandemia da Gripe A em Portugal na distribuição do Oseltamivir 

nos SF da ARSLVT. 

MÉTODOS 

Revisão da Literatura. 

Orientações Técnicas da Direcção Geral de Saúde. 

Análise de registos de dispensa de Oseltamivir às Instituições de Saúde do SNS. 

RESULTADOS 

Apresentação esquemática dos padrões de distribuição de Oseltamivir desde a fase profiláctica à fase 

mitigante actual ao longo da evolução da pandemia de Gripe A em Portugal. 

CONCLUSÕES 

Conclui-se quais os períodos e localidades de maior distribuição de Oseltamivir ao longo das diversas 

fases da pandemia de Gripe A em Portugal. 
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(25) Profilaxia da Isoimunização RhD: Impacto da Substituição da 

Imunoglobulina Anti-D 300 µg por 250 µg 
Abreu, AP; Cimadeira, F; Clarimundo, L; Martinho, H; Rocha, C   

INTRODUÇÃO 

A isoimunização RhD tem uma significativa morbilidade e mortalidade perinatal. A imunoprofilaxia veio 

diminuir drasticamente a incidência desta patologia. A profilaxia com a Imunoglobulina Anti-D, quando 

administrada na dose indicada e atempadamente, impede a isoimunização RhD. Devido à precocidade 

da expressão antigénica e pelo pequeno volume de sangue necessário à resposta imunológica, se 

compreende como a isoimunização se pode dar desde tão cedo numa gravidez. 

OBJECTIVOS 

Avaliação do impacto económico-financeiro da substituição da administração de Imunoglobulina Anti-D 

300 mcg pela Imunoglobulina Anti-D 250 mcg nos SF ARSLVT, I.P. na profilaxia da isoimunização Rh às 28 

semanas de gestação a todas as grávidas Rh – não sensibilizadas nesta instituição 

MÉTODOS 

 Avaliação dos custos relativos ao consumo de Imunoglobulina Anti-D 300 mcg. 

 Análise de registos de dispensa de Ig Anti-D 300 mcg aos centros de saúde afectos ao 

Distrito de Lisboa. 

 Análise do RCM da Ig Anti-D 250 mcg e 300 mcg. 

 Pesquisa bibliográfica. 

RESULTADOS 

De 02/01/2009 a 07/09/2009 foram dispensadas nos SF da ARSLVT, I.P. um total de 950 ampolas de 

Imunoglobulina Anti-D 300 mcg. 

A Imunoglobulina Anti–D 250 mcg é económicamente mais favorável, comparativamente à 

Imunoglobulina Anti- D 300 mcg, na profilaxia da isoimunização RhD. A substituição da Ig Anti - D 300 

mcg pela Ig 250 mcg revela uma relação benefício custo-efectividade positivo e a sua instituição nos SF 

da ARSLVT, I.P., no ano corrente representaria uma redução de custos na ordem de 11 240 € (15.4 %). 

CONCLUSÕES 

Comprovada a eficácia terapêutica da Imunoglobulina Anti-D 250 mcg na profilaxia da isoimunização Rh 

às 28 semanas, a substituição da 300 mcg por 250 mcg revela uma redução significativa dos encargos 

financeiros. 
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LIVRO DE RESUMOS 

(26) «Quimioterapia versus Imunoterapia» intravesical no tratamento do 

cancro superficial da bexiga 
Patrícia Moura*; Alexandra Quintas**; Helena Soares** *Assistente, Serviços Farmacêuticos, CHP- Hospital Sto. 

António, E.P.E. **Assistente Principal, Serviços Farmacêuticos, CHP- Hospital Sto. António, E.P.E.   

INTRODUÇÃO 

Os doentes com cancro superficial da bexiga recidivam 50-75% no primeiro ano após recessão 

transuretral (RTU) e 10-20% vão apresentar progresso da doença. A determinação do grau histológico é 

decisiva na escolha farmacológica intravesical (Mitomicina C (MMC) ou Bacilos Calmette-Guérin (BCG)). 

OBJECTIVOS 

Determinação da incidência de tumores vesicais, de acordo com o seu estadio e agressividade 

(Classificação TNM, 2002 e consenso WHO (World Health Organization) / ISUP (International Society of 

Urological Pathology). Avaliação dos consumos de MMC e BCG, do número de doentes com suspeita de 

cancro superficial da bexiga e seu tratamento. 

MÉTODOS 

Recolha e selecção de dados (unidades gastas de cada fármaco e número de doentes submetidos 

recessão transuretral (RTU) a partir do programa informático GHAF- CdM, no período de Janeiro a 

Dezembro de 2008. Revisão bibliográfica e avaliação dos protocolos adoptados no Serviço de Urologia 

do CHP. 

RESULTADOS 

É escolhida a estratégia terapêutica mais adequada, de acordo com as “guidelines” da Sociedade 

Europeia de Urologia e European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). O doente 

é sujeito a RTU e até 6h é efectuada uma instilação intravesical com 40mg de Mitomicina C no Serviço 

de Urologia. O tumor é reavaliado e decidido o plano de tratamento 15 dias depois, de acordo com o 

risco para recidiva e progressão de doença. De acordo com a avaliação histológica, o doente pode não 

ser mais sujeito a instilações intravesicais, ou poderá ser referenciado para quimioterapia (40mg de 

MMC, semanalmente, no primeiro mês, seguido de instilações quinzenais, perfazendo 9 tratamentos) 

ou para imunoterapia (81mg de BCG semanalmente durante 6 semanas, seguido de protocolo de 

manutenção). Estes tratamentos serão efectuados no Hospital de Dia. A decisão terapêutica reserva o 

liofilizado BCG para tumores mais agressivos (T1G3), e a Mitomicina C para tumores menos agressivos 

(Ta-T1 G1-G2). O BCG apresenta maior toxicidade que a Mitomicina C, mas é mais eficaz em tumores 

mais invasivos. No período referido, dos 149 doentes que foram sujeitos a RTU e instilação intravesical 

com Mitomicina, 29 foram submetidos posteriormente a quimioterapia (17) ou imunoterapia (12) 

intravesical. Os custos implicados nestes tratamentos foram de 14.960 euros para a MMC e de 13.888 

euros para o BCG, tendo em conta todos os doentes. 

CONCLUSÕES 

Dos doentes com suspeita de cancro superficial da bexiga, a maioria não apresenta evidência de tumor 

primário. Dos casos confirmados, os tumores mais agressivos e invasivos são os menos frequentes. Por 
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este motivo os consumos de Mitomicina C são superiores aos de BCG, implicando gastos semelhantes 

apesar do custo do BCG ser superior ao de Mitomicina C. 

De acordo com o prognóstico apresentado, o doente é sujeito a protocolos bem definidos que permitem 

uma melhor qualidade de vida, menor progressão da doença e maior sobre-vida. 
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LIVRO DE RESUMOS 

(27) Hepatite B crónica: evolução da eficácia da terapêutica 
Angela Ventura, Susana Cruz, Sofia Fontes, Marta Pereira, António Ludgero, João Seabra, Rui sarmento e Castro   

INTRODUÇÃO 

O Vírus da Hepatite B (VHB) é um problema de Saúde Pública, afectando mais de dois biliões de pessoas 

em todo o mundo. Apesar da vacina ser altamente eficaz e de estar disponível desde 1982, existem 

actualmente cerca de 350 milhões de portadores crónicos. O tratamento para a Hepatite B é a única 

forma de reduzir a morbilidade e mortalidade associadas à Hepatite B crónica (HBC). 

OBJECTIVOS 

Revisão das terapêuticas instituídas nos doentes com Hepatite B crónica, em tratamento no hospital. 

MÉTODOS 

Consulta das Guidelines Europeias para o tratamento da Hepatite B crónica e consulta do Resumo das 

Características do Medicamento para os fármacos. 

Estudo retrospectivo dos indivíduos com VHB em tratamento no hospital. Os dados foram recolhidos 

dos registos dos Serviços Farmacêuticos e dos processos clínicos, de onde se extraiu informação relativa 

à idade, sexo, ano provável da infecção, AgHBs, AgHBe, terapêuticas instituídas e carga vírica associada 

a cada inicio de terapêutica, tempo de tratamento e carga vírica no momento actual. 

RESULTADOS 

Incluíram-se 36 doentes monoinfectados com o VHB (64% homens e 36% mulheres; idade média de 44 e 

47 anos, respectivamente). Do total de doentes, 100% apresentaram AgHBs-positivo e 42% AgHBe-

positivo. Em 47%, a infecção ocorrera há mais de 10 anos. 

A primeira opção terapêutica foi: 

 Inicio anterior a 2002: interferão alfa - 11 Doentes (30%); 

 Após 2002: Lamivudina 100mg, Comp. - 5 (14%); 

 Após 2007: Entecavir, Comp. - 9 (25%) e Interferão peguilado 180 mcg, Inj. - 7 (20%) 

 Após 2008: Tenofovir, Comp- 4 (11%) 

Desde o início do tratamento até à actualidade 10% dos doentes foram submetidos a duas terapêuticas 

diferentes, 22% a três e 10% a mais de três, por falência terapêutica. 

Em relação à terapêutica actual: 

 18 Doentes (50%), fazem tratamento com Entecavir (CV indetectável em 11 doentes) 

 7 Doentes (19%) fazem tratamento com Tenofovir (CV indetectável em 4 Doentes) 
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 7 Doentes (19%) iniciaram o Interferão peguilado; e, destes 3 concluíram as 48 semanas de 

tratamento (CV indetectável num doente), 2 abandonaram a terapêutica antes de completar as 

48 semanas e 2 iniciaram o tratamento recentemente (CV não avaliada); 

 2 (6%) doentes foram medicados com Adefovir, ambos com CV detectável; 

 2 Doentes são tratados em terapêutica combinada: 1 (3%) com Lamivudina + Adefovir (CV 

indetectável) e 1 (3%) com Lamivudina + Tenofivir (CV indetectável). 

CONCLUSÕES 

Antes de 2002, a única terapêutica para o tratamento do VHB consistia no Interferão alfa e após 2002 na 

Lamivudina 100 mg, o primeiro antivírico oral aprovado para a Hepatite B; todos os doentes que 

realizaram estes tratamentos necessitaram de recorrer a uma nova terapêutica. Apesar de bem tolerada 

e de ter uma boa eficácia, a lamivudina está associado a baixa barreira genética e, consequentemente 

elevadas taxas de resistência. Actualmente, nenhum tratamento é iniciado com este fármaco. 

Similarmente, o Adefovir não é recomendado como terapêutica de primeira linha, uma vez que foi 

provada a sua inferior eficácia antivirica em relação a outros ANs. 

O tratamento actual dos doentes deve iniciar-se por uma das seguintes terapêuticas: Entecavir, 

Tenofovir ou Interferão peguilado, devido à sua superior potência e baixas taxas de resistência, 

dependendo a sua escolha de vários factores, nomeadamente da gravidade histológica da lesão 

hepática, genótipo do VHB e idade do doente. 
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(28) INCIDÊNCIA DE REACÇÕES ADVERSAS AO INFLIXIMAB, NA DOENÇA 

INFLAMATÓRIA INTESTINAL 
Margarida Marques, MArilia João Rocha, Eunice Proença da Cunha, Adelaide Cabral, Odete Isabel   

INTRODUÇÃO 

A Doença Inflamatória Intestinal (DII), é uma doença crónica idiopática do tracto gastrointestinal, e que, 

dependendo do seu grau de actividade ou gravidade, pode tornar-se incapacitante. Nas DII incluem-se a 

Colite Ulcerosa (CU) e a doença de Crohn (DC), diferindo estas entre si, na localização anatómica da 

lesão e no grau de envolvimento da parede do intestino. O Infliximab, é um anticorpo monoclonal, 

utilizado em doentes com CU ou DC refractários às terapêuticas de primeira e segunda linha, 

nomeadamente corticosteróides e imunossupressores. Subsistem no entanto referências, à ocorrência 

de reacções adversas associados à utilização deste medicamento, sendo algumas delas, consideradas 

graves e responsáveis pela hospitalização dos doentes, tempo de internamento e mortalidade. A 

realização de estudos de pós-comercialização é uma ferramenta essencial, para a obtenção de dados 

que permitam a promoção da utilização mais segura e eficaz deste medicamento, minimizando a 

possibilidade de ocorrência de Reacções Adversas a Medicamentos (RAM). 

OBJECTIVOS 

Analisar a incidência de reacções adversas ao Infliximab, em indivíduos com Doença de Chron e Colite 

Ulcerosa, seguidos no Hospital de Dia de Gastroenterologia. 

MÉTODOS 

Estudo observacional, prospectivo, em 18 doentes tratados com Infliximab na fase de indução ou 

manutenção, entre Fevereiro e Maio de 2009. As RAM sentidas pelos doentes, foram notificadas em 

protocolo próprio. Define-se como fase de indução, (correspondendo à primeira perfusão), a infusão 

feita às 0, 2 e 6 semanas, e como fase de manutenção as infusões seguintes, com intervalo de 8 

semanas. Da tabela elaborada para o estudo, constam as seguintes variáveis: RAM (enumeradas no 

Resumo das Características do Medicamento); variáveis sócio-demográficas; clínicas e 

farmacoterapêuticas. Estas duas últimas, foram obtidas por entrevista estruturada, aos doentes e 

revisão da sua história clínica, constante do processo único do doente e dos registos informáticos dos 

Hospitais da Universidade de Coimbra (Sistema de Gestão Integrada de Medicamentos). A análise 

estatística efectuada no programa SPSS versão 16, utiliza métodos descritivos (frequência, média, desvio 

padrão). 

RESULTADOS 

Da população em estudo, 50% são mulheres e 50% homens, com idade média 31,7± 9,9 anos, e 

apresentando 33,3% o diagnóstico de C.U. e 66,7% com D.C.. A dose de Infliximab utilizada foi 5mg/Kg 

de peso, e 61% dos doentes fez concomitantemente Azatioprina, Salazopirina e/ou Messalazina. Foram 

registadas RAM em 77,8% de doentes. Por diagnóstico, essas reacções ocorreram em 100% dos doentes 

com CU e em 66,7% dos doentes com DC. Dos doentes em fase de indução 71,4% manifestaram RAM, 

tendo ocorrido em 81,8% dos doentes em fase de manutenção. Das reacções descritas pelos doentes, as 

mais frequentes durante a infusão do infliximab foram: sonolência (33,3%), diarreia (11,1%), dor nas 
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articulações (11,1%) e pele seca (11,1%); antes da infusão foram: diarreia (33,3%), dor abdominal (27,8), 

dor nas articulações (16,7%), e náuseas, nervosismo, pele seca e sonolência (16,7%). 

CONCLUSÕES 

O estudo demonstra que a ocorrência de reacções adversas nos doentes em estudo é significativa. É, no 

entanto, necessário, devido à medicação utilizada concomitantemente, analisar os fármacos 

responsáveis pela sua ocorrência e o grau de controlo da doença. A necessidade de vigilância clínica 

durante e após o tratamento é fundamental para minimizar a frequência e gravidade da ocorrência das 

RAM. 
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(29) Caracterização de uma amostra de questões sobre teratogenicidade. 

Procedimentos para disponibilizar informação clínica de suporte à 

decisão. 
ANA CRISTINA RIBEIRO RAMA1; ODETE ISABEL1; FRANCISCO TAVARES SILVA2; TERESA ALMEIDA SANTOS2; 

FERNANDO FERNANDEZ-LLIMÓS3; MARGARIDA CASTEL-BRANCO4; ISABEL VITÓRIA FIGUEIREDO4; MARGARIDA 

CARAMONA4. 

1Serviços Farmacêuticos; 2Serviço de Medicina Reprodutiva. Hospitais da Universidade de Coimbra; 3Departamento 

de Farmácia Social, Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa; 4Departamento de Farmacologia, Faculdade de 

Farmácia, Universidade de Coimbra.  

INTRODUÇÃO 

O consumo de medicamentos pela mulher ou pelo homem, quando em idade fértil, continua a ser um 

motivo de preocupação no que respeita aos possíveis resultados clínicos negativos para o feto de tais 

agentes químicos, quer por exposição ocasional quer crónica, para o tratamento de doenças pré 

existentes. 

OBJECTIVOS 

Caracterizar o tipo de questões sobre teratogenicidade que são colocas ao Sector de Informação de 

Medicamentos dos Serviços Farmacêuticos dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Apresentar os 

procedimentos desenvolvidos para a resposta e acompanhamento da situação clínica. 

MÉTODOS 

Foi efectuada uma selecção aleatória através de método electrónico (www.randomizer.org) de 100 

questões clínicas de teratogenicidade colocadas ao Sector de Informação. São apresentados os 

procedimentos envolvidos na disponibilização de informação clínica para a elaboração de resposta 

escrita, para o formulário de seguimento da resposta e para o plano de acompanhamento do doente. 

RESULTADOS 

A caracterização da amostra das 100 questões apresenta a seguinte distribuição quanto à incidência nos 

assuntos: Exposição materna pré-concepção ou durante a gravidez (89); Exposição paterna pré-

concepção (11). As situações de exposição pós-concepção (55), verificam-se na maior parte no primeiro 

e no segundo trimestre. 

As questões efectuadas são na área da segurança e da terapêutica. As principais situações de doença 

(26) envolvidas nas questões são: Episódio Depressivo (15); Hepatite C (7); Epilepsia (4). Os principais 

tipos de medicamentos (162) distribuídos por 13 grupos farmacoterapêuticos envolvidos nas questões 

são: Sistema Nervoso Central (26); Aparelho digestivo (16); Anti-infecciosos (16); Antineoplásicos (15). 

A análise do número de medicamentos ao qual existiu exposição, mostra que em 47% dos casos clínicos 

está 1 só medicamento envolvido, em 21% são 2 medicamentos; 11% com três; 7% com quatro; 4% com 

cinco; 6% com seis. Existem ainda 3 casos excepcionais em que a mulher esteve exposta, sem saber que 

estava grávida, a um grande número de medicamentos, uma a 14 diferentes variedades, outra a 11 e 

outra ainda a 9, tomados alguns concomitantes, outros de forma sequencial. 
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Os procedimentos de resposta contemplam a elaboração de um parecer escrito para cada doente, a 

preparação de um “sumário de teratogenicidade” para cada medicamento de cada novo caso clínico, o 

preenchimento pelo médico de um formulário de avaliação da qualidade e utilidade da resposta 

disponibilizada e elaboração de um plano de monitorização da situação clínica, com posterior registo de 

resultados clínicos no feto e na grávida. 

CONCLUSÕES 

Os possíveis efeitos teratogénicos dos fármacos são um motivo de preocupação para os profissionais de 

saúde, dada a falta na maioria das situações, de uma resposta baseada na evidência, tornando-se num 

problema ético. 

As questões clínicas de um modo geral, e estas em particular, são abrangentes, complexas e 

multifacetadas. A incerteza sobre os resultados clínicos negativos no embrião, no feto, no recém-

nascido, ou ao longo da vida, decorrentes da exposição materna ou paterna à medicação, justifica a 

adopção de métodos que incorporem uma filosofia de prática baseada na evidência, e de normas para o 

relato dos casos clínicos detectados, com uma consistência que permita a sua utilização para inferência 

de causalidade. 
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(30) Reorganização do Circuito dos Gases Medicinais no I.P.O. F.G., 

Porto. 
Bruno Filipe de Azevedo Costa, Maria João Pelayo, Raquel Cardoso, Sofia Magalhães   

INTRODUÇÃO 

Entende-se por gases medicinais, os gases ou a mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar 

em contacto directo com o organismo humano e que desenvolvam uma actividade apropriada a um 

medicamento, designadamente pela sua utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in 

vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinados a transplantes, sempre que 

estejam em contacto com estes. 

Segundo o D. L. n.º 176/2006, de 30 de Agosto, no artigo 149º estabelece os gases medicinais como 

medicamentos: “ Os gases medicinais devem cumprir as exigências técnicas de qualidade constantes da 

Farmacopeia Portuguesa,…, da Farmacopeia Europeia ou de uma Farmacopeia de outro estado 

membro,”. 

O processo de passagem dos gases medicinais para os Serviços Farmacêuticos envolve vários 

intervenientes a nível hospitalar. 

Os gases medicinais são medicamentos essenciais que estão sujeitos a um circuito especial sendo de 

maior importância a garantia de qualidade de todo o processo. 

OBJECTIVOS 

A passagem dos gases medicinais dos Serviços de Instalações e Equipamentos para os Serviços 

Farmacêuticos levou à alteração e ao partilhar das responsabilidades pelas diversas etapas desde a 

aquisição até à administração ao doente. 

É importante uniformizar os procedimentos relativamente ao processo de Aquisição, Recepção, 

Armazenamento, Documentação, Distribuição e Supervisão dos Gases Medicinais de forma a garantir a 

optimização de todo o processo. 

MÉTODOS 

O Gases Medicinais eram inicialmente da total responsabilidade dos Serviços de Instalações e 

Equipamentos, com o partilhar de responsabilidades com os Serviços Farmacêuticos foi inicialmente 

efectuado um diagnóstico da situação sendo definidas as responsabilidades de cada um dos 

intervenientes. Estas foram implementadas através de um procedimento interno sendo assim possível 

garantir todo o processo do circuito dos Gases Medicinais. 

RESULTADOS 

Foi elaborado um manual de Procedimentos de forma a uniformizar todo o processo.As 

responsabilidades foram partilhadas entre os Serviços Farmacêuticos e o Serviço de Instalações e 

Equipamentos. Existe actualmente uma Farmacêutica responsável pela área que foi convenientemente 

formada. Todo o processo está numa fase muito inicial e de melhoria continua. 
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CONCLUSÕES 

A alteração da legislação veio colocar os Gases Medicinais sob a alçada dos Serviços Farmacêuticos. 

Assim, todo o processo de Aquisição, Recepção, Armazenamento, Documentação, Distribuição e 

Documentação passam a ser um novo desafio para o Farmacêutico Hospitalar. 

A nossa responsabilidade é assim estendida a um novo grupo de medicamentos, responsabilidade esta 

que deverá ser compartilhada com outros profissionais do hospital de forma a garantir toda a segurança 

do processo. 
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(31) Dor neuropática – Algoritmo baseado na evidência 
Leandro, Ana; Alcobia, A Serviços Farmacêuticos Hospital Garcia de Orta   

INTRODUÇÃO 

Várias patologias e lesões distintas podem provocar danos no sistema nervoso central ou nervos 

periféricos causando dor neuropática numa ou mais partes do corpo, que normalmente se caracteriza 

por ser crónica, severa e resistente aos analgésicos utilizados no tratamento dos restantes tipos de dor. 

Na dor neuropática, uma forma de estimar a eficácia dos diversos fármacos utilizados no seu 

tratamento é através do número necessário tratar (NNT) para obter pelo menos 50% de alívio da dor 

num doente. O número necessário para lesar (NNL) um doente devido a efeitos adversos, pelo 

contrário, pode dar-nos uma estimativa da toxicidade das diferentes opções terapêuticas. 

OBJECTIVOS 

O objectivo deste estudo é elaborar um algoritmo para o tratamento da dor neuropática baseado na 

evidência da literatura. 

MÉTODOS 

Revisão da literatura científica disponível para estimar o NNT e o NNL das opções terapêuticas na dor 

neuropática. Com base nestes valores, e nos custos associados aos diversos fármacos, elaborou-se um 

algoritmo para o tratamento dos doentes que sofrem este tipo de dor. 

RESULTADOS 

Os antidepressivos tricíclicos, como a Amitriptilina e a Imipramina, são os fármacos com melhor perfil de 

eficácia (NNT=2,4) e menor custo por dia de tratamento, podendo ser considerados fármacos de 

primeira linha na dor neuropática. Para além disso, apresentam um perfil de toxicidade mais favorável 

do que a maioria dos restantes fármacos (NNL=28). Apenas a Lidocaína transdérmica apresenta um 

melhor perfil de toxicidade (NNL=40), mas é o fármaco mais dispendioso de todos os analisados, e deve 

estar reservado para doentes com dor pós-herpética não respondedores aos antidepressivos tricíclicos. 

De entre os antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina, a Venlafaxina 

(NNT=4,5 e NNL=16,2) apresenta melhor perfil de eficácia e segurança do que a Duloxetina (NNT=5,7 e 

NNL= 15). Relativamente aos antiepilépticos, a Pregabalina (NNT=4,2 e NNL=11,7) não apresenta melhor 

perfil do que a Gabapentina (NNT=3,8 e NNL=26,1). Os fármacos opióides devem estar reservados para 

doentes com dores neuropáticas resistentes às restantes opções terapêuticas. 

CONCLUSÕES 

São muito limitados os estudos de comparação directa entre fármacos e nas diversas etiologias de dor 

neuropática. O algoritmo proposto tem características gerais, devendo a escolha do tratamento ter 

sempre em conta as características individuais dos doentes. No entanto, pode concluir-se, que os 

fármacos mais recentes ainda não evidenciam superioridade relativamente aos já disponíveis. 
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(32) Seguimento Farmacoterapêutico de Grávidas Seropositivas no 

Ambulatório da Maternidade Dr. Alfredo da Costa. 
Marta Gaspar, Júlia Campos Ferreira, Maria de Lurdes Brites, Rita Mateus, Ana Queiroz, Inês Pereira, Raquel Saraiva 

  

INTRODUÇÃO 

O Ambulatório dos Serviços Farmacêuticos (SF) da Maternidade Dr. Alfredo da Costa (MAC) tem como 

missão acompanhar doentes em regime de Ambulatório, cujas patologias (carcinoma da mama e 

infecção pelo VIH), pela elevada carga tóxica dos fármacos e do elevado custo económico associados, 

revelaram uma necessidade acrescida de controlo e vigilância da terapêutica. A dispensa é realizada 

exclusivamente por farmacêuticos, num ambiente com privacidade e tendo em consideração, as 

características de conservação e administração do fármaco, as necessidades de seguimento 

farmacoterapêutico e aspectos económicos e de gestão dos níveis de stock. Presentemente são 

atendidas 120 doentes por mês: 88% são doentes que apresentam carcinoma da mama e 12% são 

grávidas seropositivas. Está comprovado que a ausência de compliance nos doentes portadores de 

doenças crónicas, constitui um problema de saúde pública. No caso particular da infeccção pelo VIH, 

estudos demonstram que é necessário cumprir 95% da terapêutica anti-retroviral (TAR) para atingir o 

objectivo terapêutico. Nalguns casos, é durante a gravidez que a doente tem conhecimento do seu 

diagnóstico para o VIH. Assim, durante a gestação, a TAR assume uma importância especial, dado ter 

repercussão não só sobre o tratamento da infecção pelo VIH da mãe, mas também sobre a redução da 

transmissão vertical do vírus ao feto. Durante o tratamento anti-retrovírico, a avaliação da adesão é 

fundamental, devendo ser efectuada de forma sistemática e periódica. O controlo da dispensa da 

medicação nas farmácias hospitalares, é um método indirecto de avaliação da adesão, que tem como 

referência central a prescrição médica. Na dispensa do medicamento, parte-se do pressuposto que o 

doente não é aderente, se não cumpre os intervalos regulares para levantar a medicação na farmácia 

hospitalar. 

OBJECTIVOS 

Realizar um acompanhamento contínuo e mais direccionado, por parte do Ambulatório dos SF da MAC, 

às grávidas seropositivas, de forma a promover o aumento da efectividade e adesão à TAR durante a 

gestação. 

MÉTODOS 

Em Agosto de 2008, iniciou-se o projecto “Seguimento Farmacoterapêutico”, de forma a identificar, 

prevenir e resolver problemas potenciais e reais relacionados com a terapêutica. Por se tratar de uma 

população mais pequena e de uma situação mais específica, iniciou-se este acompanhamento nas 

grávidas seropositivas.Numa primeira abordagem, tentou-se fornecer às grávidas seropositivas toda a 

terapêutica para 30 dias. O esquema terapêutico estabelecido é: Lamivudina + Zidovudina 150/300mg 

(1cp 12h/12h); Saquinavir 500mg (2cp 12/12h); Ritonavir 100mg (1cp 12/12h). Cada frasco de Ritonavir, 

é composto de 84 comprimidos, o que tendo em conta a posologia usual, provoca um desfasamento em 

relação ao resto da medicação. Assim, de forma a ser possível dispensar toda a TAR para um mês, esta 

formulação começou a ser reembalada nos SF, em frascos de 30 comprimidos, devidamente etiquetados 

e identificados. Numa segunda abordagem, utilizando a aplicação informática, foram identificadas todas 
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as grávidas seropositivas seguidas em Ambulatório e com base nos dados recolhidos, foi criado um 

documento com renovação mensal, onde se estabelece a data limite de levantamento da medicação 

para cada doente. Caso alguma das doentes não compareça até ao dia estabelecido, o farmacêutico 

contacta-a telefonicamente, de forma a minorar qualquer probabilidade de ocorrerem falhas na toma 

da medicação. Este e qualquer contacto efectuado fora do acto da dispensa é devidamente registado e 

arquivado. Em cada dispensa, é monitorizada a adesão terapêutica e são colocadas questões acerca de 

possíveis efeitos secundários e interacções, resultados de exames e análises e evolução geral da 

gravidez. Foi elaborado um folheto informativo, com informação prática sobre a TAR, com a indicação 

do contacto e horário de funcionamento do Ambulatório dos SF, que é entregue no primeiro acto de 

dispensa. 

RESULTADOS 

Relativamente ao Ritonavir, a introdução do novo procedimento, teve uma consequente diminuição dos 

custos, prevenção de falhas terapêuticas e diminuição da acumulação de medicação por parte de 

algumas utentes. Por outro lado, proporcionou maior comodidade às doentes, pois passaram a 

deslocar-se aos SF apenas uma vez por mês, facilitando também o controlo da adesão à terapêutica por 

parte dos farmacêuticos. Foram comparados os períodos de Agosto de 2007 a Abril de 2008, e de 

Agosto de 2008 a Abril de 2009. No 1º período foram atendidas 41 grávidas seropositivas, com um 

consumo total de 9294.86€/Ritonavir. No 2º período foram atendidas 31 grávidas seropositivas, com um 

consumo total de 4312.48 €/Ritonavir. Em média, o custo desta medicação por doente no 1º período foi 

de 226,70€, e no 2º período, 139,11€. No seguimento farmacoterâpeutico, de Agosto de 2008 a Abril de 

2009, foram acompanhadas 31 grávidas seropositivas. Durante este período, efectuaram-se 26 

contactos telefónicos, de forma a garantir a adesão das doentes. Todas as doentes contactadas 

levantaram a medicação após o contacto dos SF. 

CONCLUSÕES 

A implementação do “Seguimento Farmacoterapêutico” nas grávidas seropositivas, teve um impacto 

económico positivo na diminuição de custos associados à dispensa da medicação (cerca de 38% em 

relação ao Ritonavir). Os cuidados farmacêuticos prestados ao doente são de extrema importância, uma 

vez que promovem o aumento e melhoria da compliance do doente. Como perspectiva futura, 

pretende-se alargar este projecto às doentes com carcinoma da mama, por ser a nossa população 

maioritária, de uma faixa etária mais elevada e polimedicadas. 
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(33) Criação e implementação de um instrumento informático de 

avaliação da adesão à terapêutica do doente com infecção por VIH/SIDA 

no Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE 
Pedro Frade, Cláudia Elias, João Soares, Sónia Dória Nóbrega, Vera Rosa, Paula Almeida   

INTRODUÇÃO 

A adesão à terapêutica anti-retroviral é um dos factores fundamentais no tratamento do doente 

infectado pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH). Quanto melhor for a adesão ao tratamento, 

maior será a probabilidade de sucesso terapêutico. Pelo contrário, um padrão de não-adesão poderá ter 

graves consequências para o doente, quer a curto, quer a longo prazo. Neste sentido, é muito 

importante identificar e caracterizar o doente não-aderente, de forma a melhorar os seus níveis de 

adesão e consequentemente a eficácia do tratamento. 

OBJECTIVOS 

Aferir e caracterizar a adesão à terapêutica de todos os doentes seguidos na Consulta de Infecciologia 

do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE (HFF). Identificar os factores de risco associados a um 

perfil de não-adesão à terapêutica e consequentemente os grupos de risco para intervenção 

farmacêutica direccionada. 

MÉTODOS 

Definiu-se que Índice de Adesão à Terapêutica (IAT) é uma medida que correlaciona a quantidade de 

terapêutica dispensada para um determinado período (número de dias terapêutica dispensados) e o 

número de dias decorridos entre as respectivas dispensas. Considerou-se um IAT<0,9 como indicativo de 

falência de adesão à terapêutica. Criou-se uma folha de cálculo informática, utilizando os programas 

Stata 9.0 e Excel, onde foram introduzidos os dados relativos às dispensas de terapêutica, aos resultados 

laboratoriais e algumas características demográficas dos doentes. Foram analisados todos os doentes no 

período compreendido entre 1 de Janeiro de 2008 e 13 de Abril de 2009 e realizados alguns testes 

estatísticos de correlação de variáveis. 

RESULTADOS 

Dos 1323 doentes em estudo, 432 (35.2%) apresentaram IAT<0,9. Uma análise estratificada indicou que 

58% dos doentes com idade inferior a 30 anos apresentavam IAT<0,9, ao contrário do que sucede na 

população mais idosa. Relativamente à variável nacionalidade, apenas 57% dos doentes estrangeiros 

têm IAT>0,9. Os modelos de regressão logística univariados demonstraram uma provável associação 

entre as variáveis género, idade e nacionalidade com a adesão dos doentes. O modelo de regressão 

logística múltiplo evidenciou a idade e a nacionalidade como as duas variáveis que condicionam 

significativamente a adesão à terapêutica. 

CONCLUSÕES 

A monitorização da adesão à terapêutica dos doentes com infecção pelo VIH é um dos parâmetros 

fundamentais a ter em conta na avaliação do doente em tratamento e da eficácia do mesmo. 

Comportamentos de não-adesão estão associados com um aumento da probabilidade de falência 

terapêutica, pelo que se torna indispensável intervir junto do doente no sentido de o consciencializar da 
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importância de uma boa adesão à terapêutica. O instrumento criado irá permitir a caracterização da 

adesão de cada doente e a sua inclusão ou não em grupos de risco, possibilitando uma intervenção 

farmacêutica direccionada. 
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(34) Prescrição de medicamentos com potencial para interacção com 

inibidores da bomba de protões num serviço de urgência de um hospital 

central 
MARIA MANUELA P. RODRIGUES(1); ANA CRISTINA COSTA RIBEIRO RAMA(2), FERNANDO FERNANDEZ-LLIMÓS(3) 

(1)Centro Hospitalar de Coimbra, E.P.E.; (2)Hospitais da Universidade de Coimbra, E.P.E.; (3)Faculdade de Farmácia 

da Universidade de Lisboa.   

INTRODUÇÃO 

Apesar de os inibidores da bomba de protões (IBPs) serem considerados fármacos seguros apresentam 

determinadas características farmacodinâmicas e farmacocinéticas que possibilitam a sua interacção 

com outros fármacos. A incidência de interacções medicamentosas com significado clínico aumenta com 

o número de fármacos administrados e com a idade do doente (Gerson, 2001). Dado o elevado 

consumo de IBPs injectáveis no serviço de urgência do Hospital Geral do Centro Hospitalar de Coimbra, 

E.P.E., considerou-se relevante analisar a frequência de prescrições de IBPs injectáveis, 

concomitantemente com outros fármacos para os quais está descrito potencial de interacção. O IBP 

utilizado neste hospital é o esomeprazol. 

OBJECTIVOS 

Estudo da frequência de prescrição de IBPs injectáveis associados a medicamentos com potencial para 

interacção farmacológica num serviço de urgência e do risco associado descrito na literatura. 

MÉTODOS 

Consulta dos relatórios completos dos episódios de urgência dos doentes aos quais foi prescrito IBPs 

injectáveis durante o mês de Fevereiro de 2008. Consulta das bases de dados Micromedex, Clinical 

Pharmacology e Lexi-Comp ONLINE sobre os fármacos que apresentam potencial para interacções 

medicamentosas com IBPs. 

RESULTADOS 

Foram estudados 317 doentes que recorreram ao serviço de urgência durante o mês de Fevereiro de 

2008 e aos quais foi prescrito IBP injectável. A média de idades dos doentes foi de 63,59 

anos(DP=20,80). O número médio de fármacos prescritos concomitantemente foi de 2,97, tendo em 78 

dos 317 doentes sido prescritos 5 ou mais medicamentos. 

A 17,35% (55) dos 317 doentes foi-lhes prescrito na terapêutica concomitante fármacos com potencial 

de interacção com IBPs. Estes 55 doentes têm uma média de idades de 64,45 anos e 32,72% (18) deles 

têm uma terapêutica com 5 ou mais medicamentos. 

São 11 os fármacos prescritos com potencial de interacção com o esomeprazol. Destes, 10 estão 

presentes na informação constante da base de dados Clinical Pharmacology, a Micromedex só refere 3 

deles e a Lexi-Comp ONLINE contém 6. 

O fármaco com potencial de interacção com o esomeprazol com maior número de prescrições (29) foi o 

diazepam, seguido do clopidogrel com 10 prescrições. 
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O diazepam aparece descrito na Clinical Pharmacology com um grau de gravidade moderado (pode 

resultar numa redução da depuração do diazepam em cerca de 45%), não consta na Micromedex e na 

Lexi-comp ONLINE está classificado com gravidade moderada como efeito de classe (aumento da 

concentração sérica das benzodiazepinas). 

O clopidogrel aparece descrito na Clinical Pharmacology com um grau de gravidade moderado (redução 

do efeito do clopidogrel e risco aumentado de morte ou rehospitalização), na Micromedex está 

classificado como major (aumento do risco de trombose) e na Lexi-comp ONLINE com um grau de 

gravidade major (redução do efeito do clopidogrel). 

CONCLUSÕES 

Apesar de na amostra estudada apenas 17% dos doentes terem na terapêutica concomitante fármacos 

com potencial de interacção com IBPs, tratando-se de uma população maioritariamente idosa e com 

elevado número de medicamentos prescritos, o risco de aparecimento de interacções medicamentosas 

com significado clínico poderá estar aumentado. A informação constante das bases de dados 

consultadas não é consensual, o que, conjugado com o consumo elevado de IBPs, a polimedicação 

verificada e as características da população, conduzem à necessidade de desenvolver estudos que 

avaliem o significado clínico dessas interacções. 

Bibliografia 
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(35) Pré-requisitos da automação num sector ambulatório 
MARIA MANUEL PROENÇA; ANA CRISTINA RIBEIRO RAMA; CLARA SEQUEIRA; CATARINA VEIGA; ALEXANDRA 

FIGUEIRA; RITA CRISÓSTOMO; JOSÉ FEIO; ODETE ISABEL Serviços Farmacêuticos dos Hospitais da Universidade de 

Coimbra, E.P.E.   

INTRODUÇÃO 

A identificação de problemas estruturais fundamentais do Sector Ambulatório dos Serviços 

Farmacêuticos dos Hospitais da Universidade de Coimbra, E.P.E., nomeadamente a existência de espaço 

físico diminuto e a inexistência de uma área condigna para atendimento aos doentes em regime 

ambulatório, para dispensa clínica de medicação, levou ao desenvolvimento de um projecto de 

reestruturação do sector, sustentada no recurso à inovação tecnológica, para melhoria da qualidade dos 

serviços prestados. 

OBJECTIVOS 

Descrição dos procedimentos (processo e estrutura) subjacentes à implementação de um sistema semi-

automático para armazenamento e dispensa de medicamentos em ambulatório. 

MÉTODOS 

Procede-se à apresentação dos factores ponderados para a fundamentação do projecto de 

reestruturação, por recurso à automação e redimensionamento do espaço, para fins de financiamento, 

de adequação e sustentabilidade de implementação ao sector ambulatório. 

RESULTADOS 

O Sector Ambulatório está situado no edifício central, numa zona de fácil acesso aos doentes. A 

dispensa clínica da medicação é assegurada por farmacêuticos que têm a seu cargo a gestão do 

medicamento e o processamento do receituário. A média da afluência diária de doentes é de cerca de 

220 com variações que oscilam entre os 160 e os 310. A despesa inerente ao sector representa, em 

termos de custos directos de aquisição, cerca de 50% do orçamento do hospital com medicamentos. 

Os procedimentos seguidos foram: 

a submeter ao Programa do Medicamento Hospitalar do 

qual constaram a caracterização do sector, a fundamentação para aquisição do sistema semi-

automático, a definição do impacto financeiro e na qualidade do serviço prestado, bem como, 

cronograma de execução e implementação do projecto. 

Preparação de um caderno de encargos descriminando as características gerais e técnicas do 

equipamento e os critérios de apreciação e adjudicação das propostas. 

 Apreciação das candidaturas e emissão de parecer técnico. 

 Avaliação das necessidades de requalificação do espaço físico e recursos materiais decorrentes 

da implementação do projecto. 

 Formação de recursos humanos. 
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 Redefinição dos procedimentos de gestão de stocks. 

 Desenvolvimento de manual de procedimentos do sector respeitante ao sistema semi-

automático. 

CONCLUSÕES 

Esta inovação tecnológica que se traduziu na aquisição de um equipamento semi-automático de apoio à 

dispensa de medicamentos, optimizou quer a gestão do espaço físico, quer a gestão dos stocks e 

conduzirá a uma redução das actividades “logísticas” do farmacêutico, bem como a uma diminuição dos 

erros de cedência. 
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(36) Caracterização das intervenções farmacêuticas realizadas num 

Serviço de Medicina do Hospital de S. Francisco Xavier - CHLO 
Madureira, Brenda; Ribeiro, Nadine; Leitão, Ana; Fonseca, Cândida; Ceia, Fátima; Falcão, Fátima.   

INTRODUÇÃO 

O exercício de farmácia clínica permitiu à farmácia hospitalar evoluir das actividades de produção e 

dispensa de medicamentos, para uma prestação farmacêutica baseada no doente e na melhor maneira 

de prestar cuidados farmacêuticos com os menores riscos possíveis. O medicamento deixa de ser 

encarado unicamente na perspectiva da eficácia, ocupando uma dimensão especial no contexto global 

da qualidade de vida dos cidadãos, na qual são igualmente consideradas as vertentes da necessidade e 

segurança. 

Os estudos feitos em diversos países demonstram números elevados de morbilidade e mortalidade 

atribuída directamente a medicamentos, estes números reduzem-se drasticamente com a existência de 

farmacêuticos clínicos nos serviços. 

De entre as actividades de farmácia clínica, o Seguimento Fármaco-Terapêutico (SFT) destaca-se como 

uma das mais importantes, permitindo optimizar o resultado da farmacoterapia instituída pelo médico e 

obter a máxima segurança e efectividade dos medicamentos para determinado doente. 

A complexidade farmacoterapêutica dos doentes internados num serviço de Medicina Interna requer 

acompanhamento e monitorização da prescrição médica, com o intuito de optimizar os resultados em 

saúde dos doentes. 

OBJECTIVOS 

Análise e caracterização das intervenções farmacêuticas realizadas no Serviço de Medicina III. 

MÉTODOS 

Aplicação dos conceitos de SFT aos doentes internados no serviço de Medicina III do Hospital de S. 

Francisco Xavier – CHLO entre Fevereiro e Julho de 2009. Os perfis farmacoterapêuticos e as 

morbilidades destes doentes foram analisados diariamente, identificando os potenciais e reais 

problemas relacionados com medicamentos e intervindo com vista à sua resolução. 

Os dados demográficos dos doentes foram obtidos através do Serviço de Gestão de Doentes; a 

terapêutica instituída e as intervenções farmacêuticas foram recolhidas através do sistema informático 

de prescrição. 

RESULTADOS 

Entre Fevereiro e Julho de 2009, estiveram internados no serviço de Medicina III, 351 doentes, 170 do 

sexo feminino e 181 do sexo masculino, com uma média de idades igual a 73.6 anos. O tempo médio de 

internamento foi de 8 dias. 

De acordo com a Tabela Nacional dos Grupos de Diagnóstico Homogéneos, 212 doentes (60.4%) estão 

incluídos no categoria de Doenças e Perturbações do Aparelho Circulatório, sendo os diagnósticos mais 

frequentes os referentes a procedimentos relacionados com implantação/ revisão de pacemaker, 
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situações de insuficiência cardíaca, arritmia e outras perturbações circulatórias. A categoria de Doenças 

e Perturbações do Aparelho Respiratório representa 48 doentes (13.7%) e inclui, entre outros, os 

diagnósticos de embolia pulmonar, bronquite e asma, pneumonia, infecções e inflamações e outras 

perturbações respiratórias. 

Durante o período do estudo foram validadas 2484 prescrições, identificados 97 problemas relacionados 

com medicamentos (PRMs) e efectuadas 280 intervenções farmacoterapêuticas. 

Os PRMs identificados foram classificados de acordo com os parâmetros necessidade (7.9%), 

efectividade (2.6%) e segurança (89.5%). No que diz respeito às restantes 173 intervenções 

mencionadas, trataram-se sobretudo de ajustes de dose efectuados de acordo com os protocolos de 

farmacocinética clínica e de administração de ferro endovenoso. 

Foram alvo de intervenção 30 medicamentos diferentes, sendo o grupo dos anti-infecciosos o mais 

visado, com 66.8% das mesmas, na maioria das vezes por necessidade de ajuste de dose por risco de 

toxicidade, o que vai de encontro às necessidades da população abrangida. O ferro endovenoso reuniu 

39 intervenções (13.9%), seguido de 33 no grupo dos anti-ulcerosos (11.8%), explicadas, por um lado 

por a prescrição não obedecer às regras estabelecidas pela CFT, e por outro, por risco de interacção com 

outros fármacos. 

CONCLUSÕES 

O serviço de Medicina III interna principalmente doentes idosos e polimedicados, com patologia 

cardiovascular e diversas co-morbilidades, com alterações fisiopatológicas que podem condicionar a 

farmacocinética dos medicamentos no organismo e como tal, o seu efeito clínico. 

Este facto induz um maior risco de ocorrência de problemas relacionados com medicamentos, para os 

quais a equipa multidisciplinar que assiste o doente deve estar alerta. Compete ao farmacêutico 

hospitalar ter uma acção proactiva, contribuindo para a prevenção da ocorrência de riscos 

desnecessários. 

Os resultados obtidos, maioritariamente referentes a problemas de insegurança dose-dependente dos 

medicamentos, confirmam a necessidade de acompanhamento farmacoterapêutico deste tipo de 

doentes. Não obstante, verifica-se que as intervenções ainda se centram num número limitado de 

fármacos, pelo que seria importante alargar esta prática a outros grupos farmacoterapêuticos e 

implementá-la de forma sistemática, organizada e contínua. 

O SFT representa uma actividade de utilidade indiscutível e que tem como objectivo conseguir o maior 

benefício da terapêutica. Este serviço permite que o farmacêutico trabalhe em equipa com os restantes 

profissionais de saúde mas sem os substituir ou sobrepor-se às suas funções particulares. 
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(37) Projecto de Implementação de um Serviço de Farmácia Clínica na 

Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Luz 
Andreia Duarte(1); Duarte Ferreira(1); Sofia Afonso(1); Joana Rodrigues(1); Cláudia Santos(1); Catarina Oliveira(1); 

Andrea Neves(1); Rita Vilaverde(1); Fernando Fernandez-Llimós(2).   

INTRODUÇÃO 

São vários os estudos que demonstram que o envolvimento de um farmacêutico clínico na equipa 

multidisciplinar de saúde leva à melhoria da qualidade de serviço prestado ao doente, numa perspectiva 

de segurança e efectividade terapêutica. Esta intervenção é mais visível numa Unidade de Cuidados 

Intensivos (UCI), em que os doentes apresentam condições fisiopatológicas críticas e com regimes 

farmacoterapêuticos complexos. 

OBJECTIVOS 

Promover a formação específica de um farmacêutico hospitalar na área do critical care, para a 

implementação de um serviço de farmácia clínica de apoio à UCI do Hospital da Luz e avaliar o impacto 

das suas intervenções. 

MÉTODOS 

Revisão bibliográfica de artigos em revistas internacionais de relevo, através de pesquisa nas fontes 

secundárias PubMed e IPA com palavras-chave que incluem “critical care units” e “pharmacists”. 

Desenho de um plano de actuação de um farmacêutico na UCI do Hospital da Luz que inclui formação, 

registo de intervenções, sua classificação e análise. 

RESULTADOS 

O projecto proposto terá a duração de 2 anos e envolverá uma componente de formação teórica e 

prática do farmacêutico clínico na UCI do Hospital da Luz. Em paralelo, desenvolver-se-á a rotina diária 

habitual de assistência ao serviço, em que o farmacêutico dedicará 4 horas diárias de trabalho (das 8h às 

12h), em exclusividade a esta actividade. Durante este período serão desenvolvidas as seguintes 

actividades: apreciação do perfil farmacoterapêutico de todos os doentes internados na UCI (30 

minutos), participação na visita clínica (1h), validação farmacêutica e preenchimento dos documentos 

de acompanhamento farmacoterapêutico (2h) e informação ao serviço (30 minutos). 

O plano de formação decorrerá durante o primeiro ano do projecto, segundo orientação do responsável 

pela UCI e da responsável pelos serviços farmacêuticos do Hospital da Luz, abarcando as diferentes 

áreas fisiopatológicas. A componente teórica implicará uma hora diária, no período pós-laboral e a 

apresentação de um caso clínico mensal alusivo ao tema em estudo, assim como a participação em 

cursos e sessões de formação. 

No final do projecto irão analisar-se os resultados obtidos em termos de intervenções farmacêuticas, 

nomeadamente, análise do tipo de intervenções, origem (activa ou passiva) e aceitação (aceite ou não 

aceite). 
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CONCLUSÕES 

A investigação da importância do farmacêutico na área do critical care em Portugal revelou-se ausente 

até à data. O potencial papel do farmacêutico nesta área justifica a realização de um projecto de 

investigação que se inicie com uma formação prévia do farmacêutico e analise o impacto das suas 

intervenções na UCI. 

Este estudo pretende analisar a mais valia do farmacêutico como especialista numa das suas área de 

intervenção, tendo em vista a extensão do serviço de farmácia clínica aos restantes serviços do Hospital 

da Luz. 
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(38) Gestão do Risco - Estudo sobre Intervenções Farmacêuticas no 

Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE 
Carlos Comédias*, Manuela Resendes**, Cristina Pimentel**, Carolina Nascimento**, Madalena Melo*** * 

Estagiário do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa 

** Farmacêutica ***Farmacêutica, Directora dos Serviços Farmacêuticos Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta 

Delgada, EPE   

INTRODUÇÃO 

As intervenções farmacêuticas surgem da análise do perfil farmacoterapêutico bem como do 

acompanhamento dos utentes internados, por serem alvo do estudo no âmbito da visita clínica. Este 

processo que é sistemático e documentado, consegue identificar e resolver problemas e erros 

relacionados com a medicação que, por sua vez, podem por em causa a qualidade, segurança e eficácia 

da terapêutica. O sistema de distribuição em dose unitária permite ao farmacêutico intervir, sempre que 

necessário, na medicação no momento da validação do perfil farmacoterapêutico do utente. 

OBJECTIVOS 

Levantamento quantitativo e qualitativo das intervenções farmacêuticas, dos erros de transcrição e do 

tempo de rectificação dos mesmos, nos Serviços de Pneumologia, Medicina Interna II e Ortopedia com o 

sistema de distribuição em dose unitária. 

MÉTODOS 

O estudo decorreu de 20 de Abril a 22 de Maio de 2009. Durante este período foram registadas em 

tabelas, todas as intervenções efectuadas pelos farmacêuticos na validação do perfil 

farmacoterapêutico nos seguintes serviços de internamento: Pneumologia, Medicina Interna II e 

Ortopedia. Registaram-se os erros na fase de transcrição da prescrição e o seu tempo de correcção, nos 

serviços atrás mencionados. 

RESULTADOS 

No período em estudo o número total de utentes acompanhados foi de 235, sendo 34% da Ortopedia, 

40% da Medicina Interna II e 26% da Pneumologia. Os utentes abrangidos tinham idades entre 1 a 97 

anos com uma mediana de 68 anos. A média do tempo de internamento de cada um foi de 7 dias 

(amplitude 1-52). Em 42% dos utentes internados foram registadas 136 intervenções, com uma média 

de 0,57 por cada um. Verificou-se que o número de intervenções foram superiores nos serviços de 

Ortopedia e de Medicina Interna II. Num total de 1007 prescrições foram registados 48 erros (5%) na 

fase de transcrição da prescrição, que afectaram 38 utentes (16,17%). A média do tempo de rectificação 

para cada erro foi de 1,03 dias. 

CONCLUSÕES 

Da análise dos dados obtidos com este estudo, é possível concluir que das 136 intervenções registadas, 

97% foram nos serviços onde o farmacêutico acompanha a visita clínica e unicamente 3% no serviço de 

pneumologia onde o farmacêutico não acompanha a mesma. 

Esta constatação justifica a importância da presença de um farmacêutico na equipa clínica pois contribui 

para uma efectiva melhoria da segurança, qualidade e eficácia do tratamento medicamentoso. 
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Por outro lado, a implementação da prescrição electrónica, num futuro que se deseja próximo, 

permitiria abolir os erros de transcrição diminuindo o risco para o doente ao mesmo tempo que 

libertaria o farmacêutico para outras áreas de maior importância. 
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(39) Monitorização dos doentes em terapêutica biológica no Centro 

Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 
Ana Margarida Sobral, Inês Eusébio, Mónica Guardado, Olímpia Fonseca   

INTRODUÇÃO 

A Psoríase em Placas (PP), a Espondilite Anquilosante (EA) e as Artrites Reumatóide (AR), Psoriática (AP) 

e Idiopática Juvenil Poliarticular (AIJP) são patologias crónicas que podem apresentar sintomatologia 

incapacitante, penalizando a qualidade de vida dos doentes, maioritariamente em idade activa. 

Neste sentido, o Ministério da Saúde considerou existir interesse público na dispensa gratuita, através 

dos serviços farmacêuticos (SF) hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, de terapêutica específica. Os 

SF são responsáveis pela monitorização da utilização destes medicamentos, através da participação no 

registo nacional dos doentes abrangidos, com objectivo de permitir o controlo da efectividade e o 

acompanhamento da adesão dos doentes à terapêutica. 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica do Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) avalia 

individualmente cada situação clínica proposta para tratamento com estes medicamentos, devido ao 

seu elevado custo e potenciais efeitos adversos. 

OBJECTIVOS 

Caracterizar a população com PP, EA, AR e AIJP em tratamento com terapêutica biológica, em regime de 

ambulatório, nos SF do CHCB; avaliar o impacto económico e a adesão terapêutica. 

MÉTODOS 

Consulta das fichas informáticas dos doentes para recolha de informação individual; análise 

retrospectiva das prescrições e dos registos informáticos dos medicamentos cedidos em ambulatório no 

período compreendido entre Janeiro a Julho de 2009; pesquisa bibliográfica. 

RESULTADOS 

O Sector de Ambulatório dos SF do CHCB acompanha 25 doentes distribuídos pelas seguintes patologias: 

PP (40%), EA (24%), AR (32%) e AIJP (4%), que utilizam os medicamentos etanercept, infliximab e 

adalimumab. Da amostra total, observou-se que a maioria dos doentes (72%) utiliza etanercept, 16% 

adalimumab e apenas 12% infliximab. 

Nos 10 doentes com PP, observou-se uma distribuição equitativa pelos géneros masculino e feminino. 

Relativamente à EA, dos 6 doentes acompanhados, 5 são do sexo masculino. Já na AR, a grande maioria 

dos doentes são mulheres, manifestando-se o início da doença, na maioria dos casos, entre a quarta e 

quinta década de vida. 

O custo relativo ao primeiro semestre de 2009 destes medicamentos correspondeu a cerca de 10.4% do 

valor total de dispensas em regime de ambulatório. 

No período em análise não foram notificadas reacções adversas aos medicamentos, o que poderá ter 

contribuído para a elevada adesão à terapêutica pela maioria dos doentes. 
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Aquando do atraso no levantamento da medicação, os farmacêuticos contactaram o médico prescritor 

no sentido de obter uma justificação para o facto. 

CONCLUSÕES 

A bibliografia consultada suporta a existência de uma prevalência no sexo feminino para a AR e a não 

prevalência de género relativa à PP. No entanto, para a EA, os dados observados não corroboram a 

literatura, o que pode dever-se à pequena dimensão da amostra. 

De acordo com a informação recolhida, a AR afecta predominantemente adultos jovens e mulheres pós-

menopáusicas, o que coincide com os dados observados. 

Não foi observada uma diferença significativa entre os custos médios mensais por doente, utilizando 

qualquer um dos medicamentos disponíveis. 

A elevada adesão à terapêutica pode ser explicada através de uma co-responsabilização do doente, 

fomentada pela intervenção farmacêutica, a qual também contribui para a racionalização dos custos. 

  



 
 
 

 
 

96 
13º Simpósio Nacional | 2ª Semana APFH | O doente, o desafio de sempre 
 

LIVRO DE RESUMOS 

13º Simpósio Nacional | 2ª Semana APFH | O doente, o desafio de sempre 
18 a 21 de Novembro de 2009 | Europarque | Santa Maria da Feira 

 

(40) Utilização de Albumina Humana a 20% no Centro Hospitalar Cova da 

Beira, E.P.E.: estudo do padrão de prescrição e avaliação de uma medida 

implementada 
Ana Margarida Sobral, Inês Eusébio, Olímpia Fonseca, Rita Palmeira de Oliveira   

INTRODUÇÃO 

A albumina é um medicamento obtido a partir do plasma humana cujas principais indicações 

terapêuticas se relacionam com a reposição de perdas volémicas agudas e a manutenção da pressão 

coloidoosmótica do plasma. Os aspectos de segurança, relacionados com a sua origem que condicionam 

a distribuição através de um circuito especial, associados ao seu elevado custo tornam essencial 

estabelecer critérios bem definidos para a sua utilização em detrimento de alternativas terapêuticas 

onde se incluem as soluções cristalóides e os colóides não proteicos. 

Diversos estudos têm sido realizados ao longo dos anos propondo guidelines com o objectivo de 

racionalizar a sua prescrição. Embora algumas indicações não reúnam ainda consenso existem situações 

bem definidas e consensuais em que a sua administração está indicada ou é considerada inapropriada. 

Numa primeira abordagem com vista à racionalização da utilização de albumina no Centro Hospitalar 

Cova da Beira foi implementada, no final do primeiro semestre de 2007, uma medida baseada no tempo 

de tratamento previsto para este fármaco. Deste modo, a albumina humana passou a ser dispensada 

para um tempo máximo de 3 dias de terapêutica, por requisição. A medida visava a instituição de 

reavaliação obrigatória do doente, ao fim de 3 dias, para decisão de manutenção ou suspensão de 

terapêutica. 

OBJECTIVOS 

Avaliar o impacto da medida de racionalização implementada em 2007 e estudar o padrão de prescrição 

actual da albumina humana no sentido de delinear estratégias adaptadas à realidade da instituição. 

MÉTODOS 

O impacto da medida implementada em 2007 foi avaliado através de estudo retrospectivo longitudinal 

do consumo de albumina humana a 20% no período compreendido entre 2005 e 2009 (1º semestre) 

com base na informação recolhida a partir do sistema informático utilizado nos Serviços Farmacêuticos. 

O padrão actual de prescrição deste medicamento foi estudado por análise detalhada das requisições de 

albumina recebidas no primeiro semestre de 2009. Foram recolhidas as informações relacionadas com o 

diagnóstico/justificação clínica constantes do impresso de hemoderivados. 

RESULTADOS 

A avaliação do consumo de albumina nos últimos 4 anos, tendo em conta o número de doentes tratados 

em cada ano, revelou uma diminuição acentuada do consumo a partir do primeiro semestre de 2007 

que não se alterou significativamente nos anos seguintes. 

Com base no estudo do padrão de prescrição actual verificou-se que os serviços responsáveis pelo maior 

consumo de unidades de albumina foram as Cirurgias (31%), Gastrenterologia (22%), Medicina Interna 
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(22%) e Unidade de Cuidados Intensivos (10%). No entanto, tendo em conta o número de doentes 

tratados verificou-se que os serviços de Gastrenterologia e Unidade de Cuidados Intensivos foram 

responsáveis, em média, por maior consumo por doente. 

A análise das justificações clínicas permitiu verificar que 25% do total das requisições referia 

«Hipoalbuminémia», com ou sem indicação do valor doseado e associada ou não a outras justificações. 

Contudo, em cerca de 6% do total das prescrições analisadas a justificação recebida referia apenas 

«Hipoalbuminémia». De entre as justificações mais prevalentes destacam-se ainda «Anasarca/edemas» 

(10%), «Cirrose» (8%) e «Paracentese» (4%). No caso do grupo da paracentese apenas 1 justificação (em 

14) mencionava o volume de líquido extraído. 

CONCLUSÕES 

Pela análise das informações recolhidas poderá concluir-se que a medida de racionalização da utilização 

de albumina humana instituída em 2007 apresentou um impacto positivo. Contudo, deve ser tido em 

conta que não foram estudadas outras variáveis como a situação clínica dos doentes tratados, no 

período em estudo, que poderão ter influenciado os resultados obtidos. 

Relativamente às justificações analisadas do primeiro semestre de 2009 conclui-se que a maioria não 

fornece informação suficiente que permita a sua confrontação e validação de acordo com guidelines 

actualizadas. Desde modo, seria desejável a criação de um grupo de trabalho multidisciplinar integrando 

os serviços clínicos responsáveis pela maior utilização de albumina no sentido de definir protocolos a 

implementar. A interligação dos Serviços Farmacêuticos com os Serviços Clínicos revela-se um factor 

essencial em processos de melhoria continua. Este trabalho constitui um instrumento fundamental para 

o processo de racionalização da utilização de albumina no Centro Hospitalar Cova da Beira. 
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(41) Avaliação da politica de antibióticos implementada no Centro 

Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 
Idalina Freire, Rita Palmeira de Oliveira, Sandra Morgado, Ana Rebelo, Catarina Fonseca, Maria Conceição Faria, 

Olímpia Fonseca   

INTRODUÇÃO 

A monitorização do consumo de antibióticos, quando realizada de forma sistemática e continuada ao 

longo do tempo, constitui um método simples e eficaz para estudar o seu padrão de prescrição. 

Simultaneamente permite avaliar tendências de utilização e representa uma forma de auditoria para 

detectar desvios em relação à política de antibióticos da instituição. Este trabalho revela-se, por isso, 

uma estratégia eficaz para identificar áreas de intervenção e promover a utilização racional de 

antibióticos. 

OBJECTIVOS 

Monitorizar a prescrição e utilização total de antibióticos nos anos de 2007 a 2009 no Centro Hospitalar 

Cova da Beira, E.P.E e estudar o padrão de prescrição de três serviços da instituição. 

MÉTODOS 

Foi estudado o consumo total de antibióticos no período seleccionado com cálculo das doses diárias 

definidas (DDD) e efectuada análise comparativa. 

Foi efectuado um estudo longitudinal e retrospectivo com recolha de dados durante 3 meses nos anos 

2007, 2008 e 2009. Foram incluídos todos os doentes internados nos serviços seleccionados durante o 

período em estudo, que efectuaram tratamento com antibióticos. 

Os dados foram obtidos através do sistema informático utilizado nos Serviços Farmacêuticos, por 

consulta dos registos informáticos das prescrições médicas e registo dos medicamentos dispensados. Os 

dados referentes às análises microbiológicas foram facultados pelo Laboratório de Patologia Clínica. 

RESULTADOS 

Foram calculadas as DDD nos anos 2007, 2008 e 2009. O antibiótico mais prescrito nos três anos foi a 

amoxicilina + ácido clavulânico injectável. Houve um aumento da prescrição de antibióticos orais. 

Verificou-se um aumento do consumo de piperacilina + tazobactam e carbapenemes. 

No estudo efectuado nos serviços seleccionados foram analisadas 1384 prescrições de antibióticos. 

A duração média dos tratamentos foi de 6 dias e manteve-se constante ao longo dos três anos. 

Verificou-se uma diminuição gradual na prescrição inicial de antibióticos por via parenteral de 89% em 

2007 para 82% em 2009. A transição da via intravenosa/oral aumentou de 12% em 2007 para 16% em 

2009. 

Em relação à utilização de antibióticos de uso restrito na instituição, os carbapenemes e piperacilina + 

tazobactam são os mais frequentemente utilizados tendo-se verificado uma tendência para aumento de 

consumo. Relativamente ao pedido de estudo microbiológico neste grupo verificou-se variabilidade nos 

serviços estudados. 
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CONCLUSÕES 

Este estudo revela-se um instrumento essencial para a avaliação do padrão de utilização dos antibióticos 

nos serviços estudados. 

Verificou-se uma duração média dos tratamentos adequada e mantida no decorrer do estudo e 

aumento na terapia sequencial, revelando-se eficaz a intervenção do farmacêutico particularmente pela 

presença nos serviços clínicos com acompanhamento da duração dos tratamentos e promoção da 

transição da via intravenosa para oral. 

A prescrição empírica de carbapenemes e piperacilina + tazobactam, antibióticos restritos na instituição 

tem vindo a aumentar, com uma repercussão económica importante. 

Verificou-se uma acentuada variabilidade nos resultados que pode dever-se à especificidade dos 

serviços seleccionados mas também traduzir alguma falta de homogeneidade de critérios de utilização 

dos antibióticos nos diferentes serviços sendo necessário implementar medidas para uma maior 

uniformização da prescrição. 
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(42) Avaliação do erro no sistema de distribuição em dose unitária na 

Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. – Hospital Sousa Martins – 

Guarda 
Bidarra, Célia *; Dinis, Cristina *; Canotilho, Anabela * Aperta, Jorge ** * Farmacêuticas da Unidade Local de Saúde 

da Guarda, E.P.E. – Hospital Sousa Martins ** Coordenador dos Serviços Farmacêuticos da Unidade Local de Saúde 

da Guarda, E.P.E.   

INTRODUÇÃO 

Os erros de medicação são multifactoriais e multidisciplinares e podem surgir dos processos de 

prescrição, validação (transcrição), dispensa, preparação e administração de qualquer medicamento. O 

erro de medicação é qualquer evento evitável que possa causar dano ao paciente ou levar a uma 

utilização inapropriada dos medicamentos, quando estes estão sob o controle dos profissionais de 

saúde ou dos doentes. 

OBJECTIVOS 

O objectivo deste trabalho foi quantificar a incidência de erros de medicação detectáveis que se 

produziram no sistema de distribuição em dose unitária, durante os processos de validação e dispensa 

de medicamentos. 

MÉTODOS 

É um estudo retrospectivo realizado por um período de 6 meses, de Novembro de 2008 a Abril de 2009. 

Os tipos de erro encontravam-se definidos numa tabela. Foram avaliados os perfis farmacoterapêuticos 

dos serviços de Medicina A, Medicina B, Cirurgia Homens, Cirurgia Mulheres, Ortopedia Homens, 

Ortopedia Mulheres, Pneumologia, Cardiologia e U.C.I.P. Foi realizada uma dupla conferência, por um 

Farmacêuticos e um Técnico, tendo em conta as prescrições diárias e a preparação da medicação pelo 

sistema de distribuição em dose unitária. 

RESULTADOS 

Foram avaliados 911 perfis farmacoterapêuticos, dos quais 307 (34%) possuíam algum tipo de erro. 

Destes, 19% tinham erros que ocorreram durante o processo de validação e 21% tinham erros 

resultantes do processo de dispensa. Dos diferentes tipos de erro, 36% correspondiam a medicamentos 

diferentes, 25% a omissão de dose ou de medicamento e 39% a dose incorrecta. 

CONCLUSÕES 

Conhecer a incidência e o tipo de erro de medicação que se produz no sistema de distribuição em dose 

unitária, permite analisar as suas causas e realizar alterações nos procedimentos de forma a garantir a 

máxima segurança para o doente. 
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(43) Intervenção do Farmacêutico Hospitalar na Terapêutica do Doente 

Oncológico 
Patrícia Alexandra Teixeira Cavaco, Sofia Homem de Mello, Nadine Ribeiro, Fátima Falcão   

INTRODUÇÃO 

A Oncologia é uma área altamente especializada e em actualização constante, pertencendo os 

citotóxicos ao grupo dos medicamentos com margem terapêutica mais estreita. O elevado número de 

protocolos terapêuticos, bem como a extensa terapêutica de suporte associada a cada tratamento 

oncológico, condiciona uma complexidade que constitui um desafio ao farmacêutico que apoia a 

oncologia. Quanto mais complexos são os regimes terapêuticos, maior o risco de ocorrerem problemas 

relacionados com os medicamentos (PRMs). Adicionalmente, em oncologia os PRMs têm consequências 

potencialmente mais graves, pois em caso de subdosagem, compromete-se a eficácia com a possível 

progressão da doença e em caso de sobredosagem, a toxicidade associada aos antineoplásicos é só por 

si causa de morbi-mortalidade. Por outro lado, a qualidade de vida do doente, durante e após a 

quimioterapia é, hoje em dia, um resultado em saúde tão importante como a resposta tumoral. Deste 

modo, a natureza dos fármacos utilizados em oncologia e as características dos doentes oncológicos 

requerem uma responsabilidade acrescida e um conhecimento mais especializado por parte do 

Farmacêutico Hospitalar. 

OBJECTIVOS 

Análise e caracterização das intervenções do farmacêutico hospitalar na terapêutica oncológica. 

MÉTODOS 

Entre Abril e Agosto de 2009 a equipa de farmacêuticos que dá apoio à Unidade de Oncologia de um 

hospital central analisou todas as prescrições de antineoplásicos e terapêuticas de suporte, 

comparando-as com as guidelines da National Comprehensive Cancer Network (NCCN), de referência 

nesta área, sugerindo alterações quando aplicável. 

RESULTADOS 

Durante este período foram efectuadas 36 intervenções farmacêuticas em 35 doentes, dos quais 23 

pertencem ao sexo masculino e 13 ao sexo feminino. A média etária destes doentes foi de 65 anos (a 

idade mínima foi de 30 anos e a máxima de 86 anos). Os diagnósticos mais frequentes foram a neoplasia 

colorectal e a neoplasia da mama. Da totalidade de intervenções efectuadas, 21 corresponderam a 

sugestão de alteração de dose, por desadequação em relação à dose preconizada nas guidelines ou em 

resultado da não existência no mercado de formulações correspondentes à dose prescrita. Nesta última 

categoria, os medicamentos mais frequentemente implicados nas intervenções realizadas foram a 

capecitabina, vinorrelbina e etoposido. Em 6 intervenções farmacêuticas foi proposta a inclusão de 

terapêutica de suporte que não se encontrava prescrita, sendo no entanto preconizada nas guidelines 

de referência. Em 6 das 36 intervenções farmacêuticas efectuadas durante o período em estudo foi 

proposta alteração de dose devido à toxicidade dos fármacos envolvidos (capecitabina, erlotinib, 

metoclopramida e clopidogrel). Relativamente às restantes 3 intervenções, 2 corresponderam a omissão 

da dose prescrita no protocolo instituído e 1 corresponde à prescrição de um fármaco não preconizado 
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nas guidelines de referência e sem evidência clínica. Todas as intervenções efectuadas foram discutidas 

com o médico assistente, tendo sido aceites e a prescrição alterada. 

CONCLUSÕES 

Apesar do curto período de tempo analisado, os resultados obtidos comprovam que os doentes 

oncológicos constituem um dos grupos de maior risco para PRMs, necessitando de acompanhamento 

farmacoterapêutico contínuo e sistemático. A análise, caracterização e quantificação das intervenções 

farmacêuticas efectuadas numa unidade de oncologia constitui um passo importante para documentar 

a actividade do farmacêutico hospitalar nesta área. Permite ainda, uma maior integração do 

Farmacêutico Hospitalar na equipa multidisciplinar que diariamente contacta com o doente oncológico. 
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(44) Determinação do custo acrescido do processo de Reembalagem 

Hospitalar 
Luís Guerreiro, Miriam Capoulas, Maria Filomena Marques, Maria Piedade Ferreira   

INTRODUÇÃO 

Em qualquer ramo de actividade é fundamental que se efectue uma contabilização adequada dos custos 

envolvidos na produção de um bem e/ou na prestação de um serviço. Esta informação é de extrema 

relevância no processo de gestão, assistindo os profissionais na tomada de decisões e no planeamento 

estratégico. Para avaliar o custo de cada bem produzido e/ou serviço prestado, é imprescindível que 

preliminarmente se conheça a realidade de cada actividade. 

OBJECTIVOS 

Calcular o valor do custo acrescentado pelo processo da reembalagem hospitalar do HSM ao custo base 

de aquisição de medicamentos (formas farmacêuticas sólidas orais) não adaptados à distribuição em 

dose unitária. 

MÉTODOS 

Determinação dos custos directos envolvidos no processo de reembalagem hospitalar do HSM. Para o 

cálculo do valor custo do cumulativo, foram considerados o preço médio dos materiais consumíveis 

utilizados, assim como o custo médio por hora da actividade dos profissionais de saúde envolvidos: um 

farmacêutico assistente (tempo parcial) e de dois assistentes operacionais (tempo integral). Posterior 

contextualização do processo de reembalagem hospitalar (the state of art), fundamentada numa prévia 

revisão bibliográfica. 

RESULTADOS 

O custo calculado para a reembalagem de uma unidade (uma forma farmacêutica sólida oral) é cerca de 

0,04 €. A título exemplificativo, o custo acrescentado do processo de reembalagem hospitalar, para 

embalagens de 30 e 60 unidades (modelos de embalagem mais representativos), é de 0,9 € e 1,8 € por 

embalagem, respectivamente. O custo médio de produção diária da Unidade de Reembalagem 

Hospitalar do SGTF do HSM é cerca 127 €. 

CONCLUSÕES 

A contabilização de custos contribui com informação relevante para a tomada de decisões, as quais 

envolvem a elaboração de modelos de decisão, que visam o planeamento estratégico. Assim, de acordo 

com parâmetros rigorosos de custo, efectividade e segurança, procura-se estabelecer, através de 

modelos de decisão, políticas de selecção e aquisição de medicamentos, avaliar o impacto dos bens e 

serviços produzidos e decidir, por exemplo, sobre o outsourcing ou não do processo produtivo. 
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(45) Conformidade da embalagem primária de formas farmacêuticas 

sólidas orais com a distribuição em Dose Unitária 
Miriam Capoulas Luís Guerreiro Maria Filomena Marques Maria Piedade Ferreira   

INTRODUÇÃO 

A rotulagem dos medicamentos é um elemento crucial no circuito do medicamento hospitalar, cujo grau 

de objectividade determina a minimização de erros associados à medicação. A nível da Europa a maioria 

dos medicamentos encontra-se disponível em embalagens primárias (blister) não adaptadas à 

distribuição em dose unitária, a qual requer que os medicamentos se apresentem de forma pronta a 

permitir uma administração simples e segura. 

OBJECTIVOS 

Avaliar a conformidade da embalagem primária original, de formas sólidas orais, com a utilização no 

sistema de distribuição de medicamentos em dose unitária do HSM. 

MÉTODOS 

Análise das embalagens primárias originais correspondentes aos cinquenta medicamentos, sob 

formas farmacêuticas sólidas orais, com maior número de unidades individuais utilizadas no 

HSM. Os critérios de avaliação utilizados coincidem com os aplicados na rotulagem dos 

medicamentos reembalados pela Unidade de Reembalagem do SGTF do HSM, cuja 

fundamentação bibliográfica foram as orientações emanadas pela American Society of Health-

System Pharmacists: (1) titular, (2) nome por DCI, (3) forma farmacêutica, (4) dosagem, (5) 

nome comercial, (6) lote, (7) prazo de validade, (8) código do medicamento e (9) facilidade de 

individualização. No final, os níveis de conformidade foram confrontados com as estratégias de 

aquisição adoptadas pelo HSM. 

RESULTADOS 

O grau de conformidade observado para cada um dos critérios propostos é superior a 50%: (1) (2) (3) (4) 

64%, (5) (6) (7) 53% e (9) 58%; excepto para o critério (8): o código do medicamento, o qual transposto 

para o direito nacional representa a recente figura do Código Hospitalar Nacional do Medicamento (não 

tendo a mesma aplicabilidade). Do total de observações efectuadas (rejeitando o critério do código do 

medicamento) cerca de 43% cumpriram a totalidade dos requisitos, verificando-se um nível de 

conformidade superior por parte dos medicamentos genéricos (28%). O grau de conformidade do 

titular, cujas negociações de aquisição do HSM de 2009 contemplam como adjudicação preferencial, é 

de cerca de 25% do total da amostra. No que respeita aos 57% dos medicamentos que não cumpriram a 

totalidade dos critérios, 42% destes são medicamentos de marca. A amostra utilizada apresenta uma 

distribuição de 43% de medicamentos genéricos e 57% de medicamentos de marca. 

CONCLUSÕES 

Este estudo disponibiliza uma amostragem descritiva da conformidade das embalagens primárias 

originais adquiridas pelo SGTF do HSM, o qual permite inferir, neste segmento de interesse, da real 

efectividade da política de aquisição adoptada por este centro. Ainda assim, verifica-se uma significativa 
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não concordância de critérios, que sugere a introdução destas orientações, no processo de selecção e 

aquisição de medicamentos, uma mais valia qualitativa na utilização racional dos medicamentos. No 

futuro será de considerar um estudo mais robusto com base numa amostra mais abrangente. 
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(46) O farmacêutico hospitalar nos ensaios clínicos 
Machado, F.; Silva, S.; Gomes, I.; Vital, A.L.; Pina, P.; Feio, J.; Lemos, L.; Martins, A.; Isabel, O.   

INTRODUÇÃO 

A investigação requer metodologia científica rigorosa para produzir resultados credíveis, sem expor o 

sujeito que nele participa a riscos excessivos. 

Os ensaios clínicos nos hospitais exigem a constituição de equipas multidisciplinares, treinadas e 

motivadas que permitam o seu desenvolvimento e implementação de um modo mais eficaz e seguro. 

Os farmacêuticos hospitalares desempenham funções essenciais na investigação clínica, como membros 

das Comissões de Ética, na avaliação técnica bem como parte integrante da equipa de investigação. 

OBJECTIVOS 

Descrever e caracterizar a evolução das actividades realizadas pelo Sector de Ensaios Clínicos dos 

Serviços Farmacêuticos, entre os anos de 2005 e 2008. 

MÉTODOS 

Análise retrospectiva da base de dados utilizada pelo Sector de Ensaios Clínicos dos Serviços 

Farmacêuticos 

RESULTADOS 

Os Serviços Farmacêuticos do nosso hospital criaram em 1998 o Sector de Ensaios Clínicos com os 

seguintes objectivos: 

 Aumentar a segurança do circuito do medicamento de ensaio clínico 

 Aumentar a adesão à terapêutica dos sujeitos de ensaio clínico 

 Racionalizar a utilização de recursos do hospital 

 Aumentar a capacidade do hospital para recrutar novos ensaios clínicos. 

 Optimizar o circuito do medicamento em estudo 

O Sector de Ensaios Clínicos dos Serviços Farmacêuticos é responsável pelo armazenamento, 

distribuição, preparação e reconciliação de todos os medicamentos e dispositivos médicos de ensaio 

clínico. 

O Sector de Ensaios Clínicos dos Serviços Farmacêuticos está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, 

com dois farmacêuticos a tempo inteiro. Estamos situados numa sala de 90 m2 totalmente dedicada aos 

ensaios clínicos com zonas dedicadas à documentação, ao armazenamento de medicação e dispositivos 

médicos e à quarentena. 

Actualmente, a intervenção do Sector de Ensaios Clínicos acontece a vários níveis 
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 Coordenação do ensaio; 

 Monitorização do circuito do medicamento e dispositivo de ensaio; 

 Definição do circuito do ensaio no hospital; 

 Gestão do medicamento e dispositivos médicos; 

 Nos processos de facturação junto dos promotores; 

 Cedência da medicação, aos sujeitos e/ou aos investigadores; 

 Avaliação técnica e económica do ensaio, elemento fundamental para apoio na tomada de 

decisão para aprovação pelo Conselho de Administração do hospital. 

O quadro em baixo expressa a evolução sustentada da actividade deste sector: 

2005 2006 2007 2008 

Número total de ensaios 56 69 88 107 

Ensaios de fase 1 0 0 0 0 

Ensaios de fase 2 6 8 7 10 

Ensaios de fase 3 48 54 73 90 

Ensaios de fase 4 2 7 8 7 

Número de sujeitos 218 334 590 713 

Adesão à terapêutica 87,0% 90,0% 94,0% 94,5% 

Centros de investigação 17 22 30 30 

Número de promotores 23 29 45 47 

Investigadores principais 20 24 33 37 

Número de medicamentos 30 36 58 64 

Número de monitorizações 87 90 137 161 

Número de auditorias 2 3 6 5 

Número de inspecções 0 1 1 0 

Recepções de medicação 186 160 323 335 

Número de preparações 889 997 3.237 3.348 
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Preparações em CFL 79 110 368 285 

Dispensas de medicação 530 540 700 1.557 

Protocolos analisados 1 11 42 68 

Ensaios não aprovados ---- 2 3 9 

CONCLUSÕES 

Em 2008, 100% dos ensaios clínicos conduzidos no nosso hospital tiveram participação activa dos 

farmacêuticos. 

Hoje em dia o farmacêutico é tido como um elemento fundamental da equipa de investigação. 
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(47) Software para Ensaios Clínicos – O Estado da Arte 
Caiano Gil, B.; Feio, j.; Machado, F.; Silva, S.; Freitas, A.   

INTRODUÇÃO 

A aprovação de um medicamento pelas agências reguladoras (Infarmed, FDA, etc.) segue 

várias etapas, desde a sua concepção até à sua comercialização final ao público. 

Deste modo, os medicamentos são sujeitos a diversos testes e avaliações, através de estudos de 

investigação designados por Ensaios Clínicos. Nestes ensaios, indivíduos com certas condições de saúde 

são sujeitos a estes novos tratamentos, de modo a testar a sua efectividade e segurança. 

Os centros de investigação hospitalares são responsáveis pelo recrutamento de indivíduos para 

participação nos Ensaios Clínicos. No entanto, a gestão dos processos em que estes doentes participam 

e decorrentes de cada ensaio, são processos complexos e dispendiosos. 

OBJECTIVOS 

Nos últimos anos, as aplicações informáticas têm sido um importante auxílio na organização de 

instituições. No caso dos Ensaios Clínicos, a complexidade inerente aos seus processos tem levado os 

centros de investigação a procurar soluções que os auxiliem na gestão de toda a informação gerada. 

Os sistemas vocacionados para gestão global dos Ensaios Clínicos são designados internacionalmente 

por Clinical Trial Management Systems (CTMS). 

Estas aplicações pretendem ser uma ferramenta no auxílio à gestão global de um ensaio, sendo cada vez 

mais indispensáveis no dia-a-dia dos profissionais envolvidos nos Ensaios Clínicos. 

Neste trabalho será apresentado o estado actual destes sistemas. 

MÉTODOS 

Revisão bibliográfica sobre o estado da arte actual, relativamente aos sistemas de informação existentes 

para Ensaios Clínicos. Serão descritos os sistemas mais utilizados, através da descrição das 

funcionalidades dos mesmos. 

RESULTADOS 

É difícil encontrar um software que abranja todas as áreas de negócio num Ensaio Clínico. Dada a sua 

complexidade e multidisciplinaridade, os Ensaios Clínicos passam por várias fases e vários profissionais, 

desde o seu arranque até à fase final de comercialização de uma nova molécula. Assim sendo, é normal 

encontrarmos vários tipos de aplicações ao longo da vida de um Ensaio. 

Os sistemas que se dedicam à recolha de dados clínicos dos doentes, permitindo ao clínico a introdução 

de todos as observações relativas ao doente são designados por Electronic Data Capture (EDC). Estes 

sistemas permitem a recolha de dados num formato electrónico, através de formulários desenhados 

para substituir a recolha de informação que normalmente seria efectuada através de papel. 
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No caso dos Ensaios Clínicos, os EDC pretendem emular os Case Record Forms, geralmente designados 

por CRFs. Os CRFs são dossiers com a definição do protocolo a ser seguido para cada doente, podendo o 

profissional de saúde registar as informações clínicas observadas. 

Os CRFs electrónicos possuem a vantagem de rapidamente se poder saber em que estado do protocolo 

cada doente se encontra. Outra vantagem apreciável destes sistemas electrónicos é o de permitir que os 

dados inseridos pelos clínicos sejam validados logo no registo dos mesmos, diminuindo os erros de 

inserção que apenas seriam validados posteriormente. Estes sistemas permitem assim uma validação 

imediata dos dados inseridos, garantindo assim uma qualidade imediata da informação a custos 

reduzidos. 

Já numa fase posterior de um Ensaio, podemos encontrar sistemas responsáveis pela análise desses 

dados, auxiliando o clínico na tomada de decisões e formulação de conclusões, sendo uma ferramenta 

importante no dia-a-dia dos profissionais. 

No entanto, as diferenças existentes entre os vários softwares, de nada impedem que se 

complementem, dado o facto de muitos deles serem provenientes de uma mesma software-house. 

As principais empresas e respectivos produtos, que têm sido adoptados globalmente para dar resposta à 

gestão de Ensaios Clínicos são: 

 Infarmed 

 Macro 

 Arezzo 

 Oracle 

 Oracle Clinical 

 Phase Forward 

 Inform 

 Clintrial 

Os sistemas desenvolvidos são sistemas altamente especializados na gestão de ensaios clínicos. 

Desenhados para irem de encontro às Good Clinical Practices (GCP), validando os dados inseridos e 

assim garantindo a sua integridade. Os sistemas permitem auditar as alterações efectuadas aos dados, 

pois guardam o histórico de todas as alterações. 

Resumo das funcionalidades de alguns sistemas de informação para ensaios clínicos. 

Funcionalidades Oracle Clinical Macro Clintrial 

 De acordo com GCP √ √ √ 
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 Integridade dos dados √ √ √ 

 Audição de alterações √ √ √ 

 Criação de relatórios específicos √ √ 

 Consultar estado do doente √ √ √ 

 Definição de regras para dados √ √ 

 Thesaurus √ √ √ 

 Actualização de dados em multi-centros √ √ √ 

 Importação de dados em papel √ 

 Definição de acessos a dados sensíveis √ √ 

 Definição de acessos a funcionalidades √ 

 Extracção da BD Oracle de dados para 

 tratamento noutros programas √ √ √ 

 Permite a pesquisa de dados por SQL √ √ √ 

CONCLUSÕES 

Os sistemas desenvolvidos atrás, utilizados por grandes instituições e firmas farmacêuticas na gestão 

dos ensaios clínicos que patrocinam são bastante completos. 

No entanto, e devido ao seu elevado preço, estas soluções não se encontram implementadas na maioria 

dos hospitais portugueses. 

O objectivo da tese a que me proponho será o de desenhar um sistema que auxilie os hospitais 

portugueses na gestão dos ensaios clínicos que neles decorrem. Para isso será criado uma plataforma 

base, do qual partirão todos os desenvolvimentos futuros. 
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(48) O Farmacêutico Hospitalar e Sistemas de Apoio à Decisão Clínica na 

segurança do plano terapêutico 
Silva, S.; Machado, F.; Gomes, I.; Vital, A.L.; Pina, P.; Feio, J.; Lemos, L.; Martins, A.; Marques, N.; Isabel, O.   

INTRODUÇÃO 

A segurança é essencial para a qualidade dos cuidados de saúde. De acordo com o Institute of Medicine, 

44.000 a 98.000 doentes nos Estados Unidos morrem anualmente devido a erros de medicação (Kohn, 

et al, 2000). 

É importante lembrar que os doentes hospitalizados recebem terapêuticas de alto risco e que a taxa de 

incidência de reacções adversas é de 6,7%, sendo que 0,32% se revelam fatais (Lazarou, Pomeranz, & 

Corey, 1998). 

Segundo um estudo de 1997, o custo de uma reacção adversa prevenível é de cerca de US $4.700, 

aumentando em 4.6 dias o internamento. Os mesmos autores concluem que um hospital de 700 camas 

gasta anualmente mais de 2.5 milhões de dólares com reacções adversas a medicamentos (Bates, et al, 

1997). 

Muitos erros de medicação são preveníveis através da utilização de sistemas de prescrição 

informatizada efectuada directamente pelo médico (CPOE) (Kaushal, Shojania, Bates, 2003). 

Os cuidados de saúde, hoje em dia, requerem graus de individualização de tal forma complexos que se 

tornam praticamente impossíveis de implementar correctamente sem a ajuda de sistemas de apoio à 

decisão clínica (SADC). De acordo com um Gaude et al 27,6% dos alertas para ajuste de dose estão 

relacionados com insuficiência renal e 17,2% dos alertas para ajuste de dose estão relacionados com a 

idade dos doentes (Gaude, et al, 2007). 

Muitos autores argumentam que a geração de alertas deve ser feita no momento da decisão 

terapêutica, isto é, junto do médico que efectua a prescrição directamente no computador. No entanto, 

esta informação não deve interromper o raciocínio clínico e deverá ser de importância significativa para 

a segurança e eficácia do plano terapêutico prescrito (Bennett & Glasziou, 2003) (Martens J., et al., 

2007) (Martens J., et al., 2008). 

OBJECTIVOS 

O nosso objectivo é demonstrar o potencial de um SADC para ajuste de dose de acordo com a função 

renal e idade. Esta análise será efectuada analisando os doentes que poderiam beneficiar deste sistema. 

MÉTODOS 

Da nossa lista seleccionamos 12 medicamentos (antibióticos) para os quais adicionamos informação 

sobre ajuste de dose de acordo com a clearance da creatinina, peso, sexo e idade. 

Recolhemos dados entre Agosto de 2007 e Agosto de 2008 para avaliar a adesão ao nosso CPOE. 
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RESULTADOS 

O módulo de SADC foi desenvolvido no Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento 

(S.G.I.C.M.) que está implementado no nosso hospital em mais de 95% do circuito do medicamento: 

internamento (1400 camas) ambulatório, hospitais de dia (incluindo oncologia) e consulta externa. Este 

SADC permite providenciar a informação ao médico sobre o ajuste de dose. 

O módulo editor da base de dados dos medicamentos é o interface com a base de dados onde 

colocamos a informação sobre ajuste de dose de acordo com a função renal e idade de acordo com o 

Resumos de Características de Medicamentos aprovados pelo INFARMED e EMEA assim como obras de 

farmacologia e medicina interna. 

Os antibióticos para os quais foi adicionada informação sobre ajuste de dose de acordo com o clearance 

da creatinina e idade foram a Amoxicilina + ácido clavulânico, Ampicilina, Cefepima, Cefixima, 

Cefotaxima, Cefoxitina, Cefradina, Ceftazidima, Cefuroxima, Claritromicina, Imipenem + Cilastatina, 

Levofloxacina e Meropenem. 

No período em estudo tivemos 288.269 prescrições electrónicas feitas a 40.870 doentes diferentes. 

Todas estas prescrições foram validadas por um farmacêutico. Destas: 

- 41.473 tiveram intervenção directa do farmacêutico que resultou no ajuste de dose, modificação da via 

de administração, alteração do medicamento prescrito devido a interacções ou política do 

medicamento. 

Dos 40.870 doentes (idade média de 59,8 anos de idade | 0-107 anos de idade): 

- 5.780 tinham mais de 70 anos (36.414 prescrições) 

- Mais de 50% dos ajustes de dose sugeridos pelo SGICM-SADC foram aceites pelo médico 

- 1.517 (14.318 prescrições) tinham informação sobre creatinina, peso e altura . Estes doentes 

beneficiaram do ajuste de dose. 

CONCLUSÕES 

No nosso hospital o SADC para ajuste de dose na insuficiência renal contribuiu para uma melhoria do 

plano terapêutico em 4% dos doentes. Quanto ao ajuste em função da idade este verificou-se em mais 

de 2.500 doentes. 

De acordo com Bates e Gawande (2003) mais de 600 medicamentos requerem ajustes de doses para 

diferentes graus de insuficiência renal. 

Aumentando o número de medicamentos com informação sobre o ajuste de dose, o número de doentes 

que poderão beneficiar será muito maior. A integração de sistemas de apoio à decisão clínica melhora a 

segurança, efectividade e racionalidade na prescrição de medicamentos. 

A próxima geração de CPOE’s com SADC incluirá informação sobre o genoma, contribuindo ainda mais 

para um maior grau de individualização. 



 
 
 

 
 

114 
13º Simpósio Nacional | 2ª Semana APFH | O doente, o desafio de sempre 
 

LIVRO DE RESUMOS 

13º Simpósio Nacional | 2ª Semana APFH | O doente, o desafio de sempre 
18 a 21 de Novembro de 2009 | Europarque | Santa Maria da Feira 

 

(49) Simplificação do esquema de tratamento anti-retrovírico utilizando 

a co-formulação de tenofovir/emtricitabina/efavirenz 
João Pedro Pires1, Sandra Xerinda2, Carmela Piñeiro2, Lúcia Maia1, Rui Marques2, António Sarmento2 1 Serviços 

Farmacêuticos, Hospital de S. João 2 Serviço de Doenças Infecciosas, Hospital de S. João   

INTRODUÇÃO 

A disponibilidade da co-formulação de tenofovir/emtricitabina/efavirenz viabiliza a administração do 

tratamento anti-retrovírico com um único comprimido uma vez ao dia. 

OBJECTIVOS 

Estudo prospectivo dos doentes infectados por VIH-1, em supressão virológica há >12 semanas, nos 

quais o esquema de tratamento foi simplificado para Atripla(R). 

MÉTODOS 

Analisados os doentes incluídos entre 1 de Dezembro de 2008 e 31 de Março de 2009. O insucesso 

terapêutico prévio (documentado na história terapêutica e/ou teste de resistência) a qualquer dos 

componentes do Atripla foi considerado critério de exclusão para este tipo de simplificação terapêutica. 

Avaliações da carga vírica plasmática (CV), CD4+ e parâmetros biológicos de rotina foram efectuadas 

antes da simplificação, às 4 e posteriormente cada 12-24 semanas. Foi calculado o custo por dia de 

tratamento do último esquema terapêutico de cada doente e do novo esquema proposto. 

RESULTADOS 

Foram incluídos 100 doentes com idade média de 44,6 anos (var: 21-75), 80% sexo masculino. Na 

baseline: contagem média de CD4+ 604±294/mm3 (var: 125-1580); elevações da ALT (Grau 1 e Grau 2) 

respectivamente em 31 e em 8 doentes; esquemas terapêuticos substituídos: 49 (49%) 

tenofovir/emtricitabina + efavirenz; 34 (34%) 2 NITRs+1NNITR; 17 (17%) 2 NITRs+1IP potenciado. 

Após um tempo médio de seguimento de 30±5 semanas, 3 doentes descontinuaram o tratamento: 2 por 

intolerância gastrointestinal e 1 por diminuição da taxa de filtração glomerular da creatinina para 

valores <50 mL/min. Todos os restantes doentes (n=97) mantêm supressão virológica. 

62 doentes atingiram as 24 semanas de seguimento após a simplificação: contagem média de CD4+ 

605±377/mm3 e RNA-VIH indetectável no plasma; elevações da ALT (Grau 1 e Grau 2) respectivamente 

em 31 e em 6 doentes. Não se verificaram alterações significativas dos parâmetros lipidicos ou da 

função renal relativamente à baseline. 

Em 65% dos doentes o novo esquema terapêutico adoptado apresenta um custo por dia de tratamento 

inferior ao esquema anterior. A simplificação terapêutica representa um acréscimo médio do custo por 

dia de tratamento de 12 cêntimos (0,5%). 

CONCLUSÕES 

Nestes doentes em supressão virológica (17% com esquemas contendo IPs) e sem história de insucesso 

terapêutico prévio, a simplificação do TAR para Atripla revelou-se uma opção eficaz e segura. A 
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diferença do custo médio por dia de tratamento apesar de não ser significativa poderá ter sido 

amplificada pela utilização no HSJ do medicamento genérico da zidovudina. 
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(50) Implementação de um sistema automatizado de dispensa de 

medicamentos numa Unidade de Farmácia de Ambulatório de um 

Hospital Central 
Lúcia Maia, João Pedro Pires, Joana Silva, Luísa Sousa, Ana Margarida Silva, Paulo Horta Carinha Serviços 

Farmacêuticos, Hospital de S. João   

INTRODUÇÃO 

A importância crescente do ambulatório nos cuidados assistenciais prestados num Hospital Central 

exige cada vez mais uma especialização ao nível deste tipo de intervenção. O aumento dos padrões de 

qualidade deve ser acompanhado por um aumento da capacidade de resposta de modo a que o 

ambulatório se torne cada vez mais uma solução para os problemas de saúde. 

A informatização e automatização de procedimentos concorrem para estes dois objectivos, por um lado, 

ao associar qualidade e excelência de processos e por outro, ao permitir o aumento da produtividade na 

Unidade de Farmácia de Ambulatório, melhorando o seu potencial de resposta a futuros desafios. O 

dispensador automatizado CONSIS vem de encontro a estas necessidades. 

OBJECTIVOS 

Implementar um sistema automatizado de dispensa de medicamentos na Unidade de Farmácia de 

Ambulatório tendo em vista o aumento da eficiência do serviço, a segurança da dispensa, a 

racionalização do stock existente, a optimização do atendimento ao doente, a maximização do 

aproveitamento do espaço e o incremento da qualidade do atendimento prestado. 

MÉTODOS 

Análise do perfil de consumo e do stock existente de cada medicamento, recorrendo aos dados do 

Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento (SGICM). 

Estudo da volumetria das embalagens para a atribuição do número e tipo de canais de dispensa 

apropriados. 

Parametrização do software SGICM para ligação ao sistema CONSIS. 

RESULTADOS 

Na Unidade de Farmácia de Ambulatório encontram-se 337 especialidades farmacêuticas, sendo que 

20% são medicamentos cujas condições de armazenamento exigem temperaturas entre os 2º e 8ºC, o 

que impede a utilização do CONSIS para a sua dispensa. Neste momento, o CONSIS dispensa 135 

especialidades farmacêuticas diferentes, o que corresponde a 40% do total de medicamentos existentes 

no sector. O processo de armazenamento é condicionado pelo nível de consumo diário/mensal e pelo 

formato e tamanho da embalagem. As 135 especialidades farmacêuticas ocupam 73% da capacidade 

total do dispensador automatizado, sendo que 4% dos canais de armazenamento foram inutilizados 

devido ao formato e tamanho das embalagens. 

O tempo de dispensa é de apenas 4 a 10 segundos por ciclo (trajecto do braço extractor até ao canal 

determinado, “picking” das embalagens desejadas e despejo das embalagens no local de recolha pelo 
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farmacêutico), sendo possível dispensar mais do que uma unidade do mesmo medicamento no mesmo 

ciclo (sistema “multipicking”). O “multipicking” é influenciado pelo tamanho da embalagem (neste caso, 

duas embalagens em 58% dos medicamentos, três embalagens em 23% dos medicamentos e quatro 

embalagens em 2% dos medicamentos; para 17% dos medicamentos apenas é possível a dispensa de 

uma embalagem por ciclo). 

O recurso ao dispensador automatizado permitiu uma maximização do espaço existente, dada a elevada 

capacidade de armazenamento por metro quadrado inerente ao tipo de organização em canais. Foi 

possível diminuir o espaço de armazenamento em 1,44m2, o que permitiu efectuar uma reformulação 

do espaço físico da Unidade, beneficiando a área destinada ao atendimento, onde foi possível a criação 

de mais um gabinete, passando estes de 3 para 4. Desta forma pode ser obviado o número de 

reclamações face ao tempo de espera pois trata-se de um factor crítico de sucesso. 

O carregamento do dispensador automatizado é efectuado através da leitura do código de barras da 

embalagem, o que gera uma indicação visual do canal a carregar, fazendo com que o medicamento seja 

introduzido no canal correcto, diminuindo a possibilidade de erro na dispensa. 

CONCLUSÕES 

A implementação de um sistema automatizado de dispensa de medicamentos na Unidade de Farmácia 

de Ambulatório foi efectuada com sucesso. 

Devido à implementação deste sistema prevê-se um aumento da produtividade na Unidade de Farmácia 

de Ambulatório. Estão a ser levados a cabo diversos estudos tendo como base indicadores como: 

número de atendimentos efectuados, tempo médio de espera, tempo médio de atendimento e número 

de horas dispendidas no atendimento por farmacêuticos, que permitirão comprovar esse aumento. 
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(51) Implementação da prescrição electrónica numa Unidade de 

Farmácia de Ambulatório de um Hospital Central 
Luísa Sousa, Ana Margarida Silva, Lúcia Maia, João Pedro Pires, Joana Silva, Paulo Carinha Serviços Farmacêuticos, 

Hospital de S. João   

INTRODUÇÃO 

A importância da dispensa de medicamentos em regime de ambulatório tem vindo a ser reforçada no 

contexto da Farmácia Hospitalar devido à evolução permanente das terapêuticas utilizadas com o 

consequente aumento da sobrevida dos doentes, exigindo cuidados continuados. 

A redução dos períodos de internamento transfere para o regime de ambulatório os períodos de 

convalescença. 

As próprias características das patologias bem como a potencial toxicidade dos fármacos utilizados no 

seu tratamento, exigem uma vigilância, supervisão e controlo apertados, dado o seu uso inapropriado 

poder acarretar riscos, como o aumento da morbilidade, da mortalidade e dos custos associados. 

Cabe à Unidade de Farmácia de Ambulatório integrada num centro de cuidados de saúde especializado, 

agilizar o processo de dispensa de medicamentos, elevando os padrões de qualidade e especializando as 

intervenções. 

OBJECTIVOS 

Implementação de um sistema de prescrição “on-line” na área do ambulatório, inserida no Sistema de 

Gestão Integrada do Circuito do Medicamento. 

Especialização, agilização e incremento da qualidade do atendimento prestado. 

Diminuição da possibilidade de erro associado à interpretação da prescrição manual. 

MÉTODOS 

Em Março de 2008, dando continuidade ao processo de implementação do sistema informático que 

permite gerir todo o circuito do medicamento no Hospital, foi introduzida a prescrição “on-line” de 

medicamentos no centro de ambulatório. 

Consequentemente, foi necessária a aquisição de competências por parte dos farmacêuticos, através de 

formação específica no software utilizado no processo. 

O último passo deste processo foi a formação dos médicos prescritores, actividade que esteve a cargo 

de farmacêuticos e que permitiu a uniformização do processo de prescrição viabilizando a correcta 

dispensa da medicação prescrita 

As Consultas de Especialidades Médicas aderiram à nova modalidade de prescrição segundo um plano 

de formação pré-definido. 

RESULTADOS 

A implementação da prescrição on-line decorreu entre Março de 2008 e Novembro de 2008, tendo sido 
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realizada a formação a 8 farmacêuticos e 160 médicos de 17 especialidades diferentes: Doenças 

Infecciosas, Nefrologia, Neurologia e Neurocirurgia, Endocrinologia e Gastrenterologia, Reumatologia, 

Cirurgia Geral, Pediatria, Pneumologia, Cirurgia Cardiotorácica, Medicina Interna, Urologia, 

Hematologia, Oncologia, Dermatologia, Anestesiologia. 

A prescrição médica “on-line” permite o preenchimento de diversos campos essenciais à correcta 

dispensa e cumprimento da terapêutica como: designação comum internacional, dosagem, via de 

administração, posologia, duração da terapêutica, data da próxima consulta, calendarização de tomas e 

observações individualizadas. 

A cada prescrição fica imediatamente associada a um episódio de consulta, com vantagens na 

imputação directa de custos. 

Neste momento, as prescrições on-line correspondem a mais de 95% das prescrições recebidas na 

Unidade de Farmácia do Ambulatório. 

CONCLUSÕES 

O número crescente de doentes e de medicamentos a dispensar estiveram na base da implementação 

da prescrição “on-line” de forma a diminuir o tempo de espera por parte do doente e aumentar a 

eficiência e qualidade do serviço prestado. 

A implementação da prescrição on-line demonstrou as seguintes vantagens: 

- facilidade da prescrição devido à possibilidade da consulta do histórico das prescrições anteriores do 

doente. 

- a marcação obrigatória da próxima consulta por parte do médico na prescrição e a possibilidade de 

calendarização das tomas, permite o cálculo automático da quantidade de medicamentos necessários 

para esse período de tempo. 

- melhor seguimento da adesão à terapêutica. 

- a informação disponibilizada ao doente é mais completa e precisa, uma vez que este tem acesso à 

posologia, aos custos associados e à data da próxima dispensa e da próxima consulta. 

- imputação directa de todos os medicamentos aos centros de custo, patologia e entidade responsável. 

- agilização da gestão de stocks, com informação actualizada. 

- diminuição da probabilidade de erro associada à transcrição da prescrição. 

- facilidade para o doente dado que apenas se dirige à Unidade de Farmácia do Ambulatório com o 

cartão do hospital. 
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(52) Adesão à Terapêutica no Doente VIH e o Papel do Farmacêutico 

Hospitalar 
Manuela Moreira de Sousa   

INTRODUÇÃO 

A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) atinge proporções pandemicas em que se 

estima existirem 33 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo. O surgimento da terapêutica anti-

retrovírica altamente eficaz (HAART) transformou a infecção por VIH, antes uma sentença de morte, 

numa doença crónica, sem cura, e que obriga a terapêutica para o resto da vida. 

OBJECTIVOS 

O objectivo é realizar uma revisão bibliográfica sobre a adesão à terapêutica, um tema de fundamental 

importância para um farmacêutico hospitalar ligado ao sector do ambulatório onde os doentes que 

atende diariamente são todos portadores de doenças crónicas, e de entre os quais os doentes HIV 

assumem um papel de destaque. 

MÉTODOS 

Estudo descritivo baseado numa revisão bibliográfica. 

RESULTADOS 

 Apesar de não existir definição universalmente aceite, a Organização Mundial de Saúde define 

adesão à terapêutica como o grau ou extensão em que o comportamento da pessoa (em 

relação à toma de medicação, ao cumprimento da dieta e alteração dos hábitos ou estilos de 

vida) corresponde às recomendações acordadas com um profissional de saúde. Nesta definição 

está implícito que o doente não é um elemento passivo que se limita a obedecer instruções, 

mas sim um colaborador activo no seu processo de tratamento. 

 A adesão sub-óptima à terapêutica HAART tem importantes implicações virológicas, clínicas, de 

saúde pública, económicas e no desenvolvimento de resistências. 

 São múltiplos os factores que podem influenciar a capacidade do doente de aderir à 

terapêutica. Os factores relacionados com o doente, nomeadamente os sócio-demográficos, 

psico-sociais, atitudes e crenças são dos mais importantes. A complexidade do regime 

terapêutico e o aparecimento de efeitos adversos são factores claramente relacionados com a 

adesão. Aspectos relacionados com a doença, e a relação estabelecida entre o doente e os 

profissionais de saúde e o sistema de saúde não devem ser ignorados. 

 A adesão é um processo dinâmico, sujeito a variações ao longo do tempo e deve ser visto como 

um comportamento variável e não uma característica estável de um indivíduo. 

 São vários os métodos disponíveis para avaliar a adesão à terapêutica embora não exista 

actualmente nenhum ‘gold standard’. A escolha do método a utilizar vai depender dos recursos 

disponíveis e da informação que se pretende obter, pesando as vantagens e desvantagens de 
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cada um. Porque os diferentes métodos se podem complementar, recomenda-se a combinação 

de vários, para avaliar a adesão aos tratamentos. 

 Os farmacêuticos hospitalares têm, no exercício das suas funções profissionais, um papel 

fundamental a desempenhar no acompanhamento de doentes infectados com VIH e devem ter 

um papel activo e de intervenção nas questões de adesão à terapêutica destes doentes. 

CONCLUSÕES 

A implementação de um Hospital de Dia de Medicina Interna / Infecciologia coloca em campo uma 

equipa multidisciplinar constituída por médicos, farmacêuticos, enfermeiro, psicólogo, assistente social 

e dietista, que permite apoiar de forma mais consistente o doente infectado com VIH. Esta relação de 

maior proximidade com o doente e com os restantes elementos da equipa de saúde vai permitir um 

melhor acompanhamento do doente em todas as vertentes, incluindo sob ponto de vista da adesão às 

consultas e à terapêutica, permitindo detectar precocemente problemas de efeitos secundários e de 

não-adesão e instituir uma resposta adequada e atempada com medidas educacionais e de apoio 

médico, psicológico ou social, quando necessário. O farmacêutico hospitalar pelo lugar privilegiado que 

ocupa no seio da equipa multidisciplinar tem um papel de relevo a desempenhar. 
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(53) Infecções associadas aos cuidados de saúde e consumo de 

antimicrobianos em Cuidados Intensivos 
Maria João Oliveira, Aida Duarte, Emília Valadas, Paula Almeida   

INTRODUÇÃO 

As infecções associadas aos cuidados de saúde (IACS), em especial as causadas por microrganismos 

resistentes aos antimicrobianos, têm um impacto negativo em doentes hospitalizados e na saúde 

pública em geral. A vigilância do uso de antimicrobianos é uma competência importante do 

farmacêutico hospitalar, pelo que o conhecimento da actual eficácia e efectividade dos mesmos é 

fundamental para a sua colaboração na optimização do tratamento. 

OBJECTIVOS 

Identificar os antimicrobianos mais eficazes no tratamento de IACS em Unidades de Cuidados Intensivos 

(UCI), com base no perfil de resistência aos antimicrobianos dos microrganismos causadores. 

MÉTODOS 

Estudo observacional, prospectivo, não-randomizado, conduzido em duas UCI, de 1 de Janeiro a 30 de 

Junho de 2008, no Hospital Fernando Fonseca, Amadora. As IACS foram definidas como todos os 

isolamentos microbiológicos positivos com data de colheita 48 horas após a data de internamento nas 

UCI. Para eliminar os casos de contaminação da amostra e os casos de colonização, foi introduzida a 

prescrição simultânea de antimicrobianos como critério de inclusão no estudo. Todos os dados foram 

recolhidos na base de dados do hospital, disponível on line e registados num formulário criado para o 

efeito. Para a construção desta base de dados foi usado o software Statistical Package for Social Science, 

versão 16.0. 

RESULTADOS 

Foram incluídos 213 doentes que apresentavam uma média de idades de 66,1 anos. A maioria era do 

sexo masculino (54,0%) e tinham sido transferidos de outros serviços do hospital (65,3%). Dois terços 

(66,7%) foram transferidos para outros serviços e 28,6% faleceram. Dos 213 doentes incluídos, 93 

(43,7%) apresentaram, pelo menos, uma IACS, tendo sido mais frequentes as infecções da corrente 

sanguínea, dos tractos respiratório e urinário. 

Nas 234 IACS detectadas, os microrganismos encontrados, com maior frequência, foram Candida 

albicans (19,2%), Staphylococcus aureus meticilina-resistente (19,2%) e Pseudomonas aeruginosa 

(14,1%). Os antimicrobianos mais prescritos foram meropenem, piperacilina/tazobactam e ceftriaxone, 

tendo sido, inclusive, prescritos empiricamente em número elevado em doentes, nos quais não foi 

possível a confirmação laboratorial de infecção durante a estadia na UCI. Foram prescritos, em média, 

cerca de 2,5 antimicrobianos por doente. Nas IACS por microrganismos Gram-positivo, foram 

observadas taxas de resistência elevadas aos β-lactâmicos e resistência intermédia às fluoroquinolonas. 

Não foram detectadas estirpes resistentes à vancomicina, sendo que foi um antimicrobiano eficaz no 

tratamento das IACS por Staphylococcus spp. meticilina-resistente e Enterococcus spp. Na generalidade 

das IACS por bacilos Gram-negativo foram observadas taxas elevadas de resistência às fluoroquinolonas 

e resistência intermédia às cefalosporinas. Uma pequena percentagem de estirpes de bacilos Gram-
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negativo eram resistentes aos aminoglicosidos, pelo que estes antimicrobianos podem ser uma opção 

terapêutica. A piperacilina/tazobactam mostrou ser uma opção válida no tratamento das IACS graves 

por Gram-negativo, uma vez que não foram observadas estirpes resistentes. O meropenem mostrou ser 

uma opção igualmente válida, excepto em IACS por Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter 

baumannii nas quais, respectivamente, 27,3% e 66,7% das estirpes apresentaram resistência in vitro. 

CONCLUSÕES 

A elevada taxa de multiresistência aos antimicrobianos associada ao baixo número de antibióticos 

disponíveis no tratamento das IACS, permite-nos realçar a importância da vigilância epidemiológica 

destas infecções. O farmacêutico hospitalar tem um papel muito importante nesta área, dado que pode 

contribuir para a optimização da terapêutica, juntamente com a restante equipa de saúde e, 

consequentemente, para a segurança do doente hospitalizado. 
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(54) Implementação de uma Unidade de Preparação de Citostáticos 

integrada num circuito multidisciplinar no Instituto Português de 

Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E. 
Andrea Sofia Batista da Silva, ; Ana Costa; Carla Capelo; Cristina Baeta; Cristina Teles; Graça Rigueiro; Rita Lopes 

Clementina Varela* *Directora do Serviço de Farmácia Hospitalar do Instituto Português de Oncologia de Coimbra 

Francisco Gentil, E.P.E.   

INTRODUÇÃO 

As várias guidelines nacionais e internacionais, assim como o Manual da Farmácia Hospitalar, exigem 

que todas as prescrições e preparações de citostáticos sejam validadas por farmacêuticos. Neste sentido 

construiu-se uma Unidade de Preparação de Citostáticos (UPC) no Serviço de Farmácia Hospitalar, que 

utiliza um sistema informático integrado (Oncofarm®). Antes de 2009, neste hospital, o farmacêutico 

não tinha intervenção neste processo. 

OBJECTIVOS 

O principal objectivo foi aumentar a eficácia, segurança e qualidade da terapêutica antineoplásica 

injectável. 

MÉTODOS 

Para a realização do projecto foram concretizadas as seguintes tarefas: 

• Foram elaborados todos os procedimentos e normas que orientam o trabalho dos profissionais da 

UPC. 

• Foi construída uma sala limpa certificada, específica para a manipulação de citostáticos. 

• Foi dada formação e feita integração de 4 técnicos, 3 farmacêuticas e 2 auxiliares de acção médica. 

• Foi adquirido o programa informático, que permitiu criar um circuito integrado entre médicos, 

farmacêuticos e enfermeiros. Todos os profissionais receberam formação específica. 

• Todos os protocolos de quimioterapia foram revistos, aprovados por farmacêuticos e médicos e 

inseridos na base de dados do programa informático. 

RESULTADOS 

O programa informático Oncofarm® é utilizado por 22 médicos, 3 farmacêuticos e 12 enfermeiros de 

Hospital de Dia. 

Todas as prescrições de quimioterapia de doentes em regime de Hospital de Dia e respectivo registo de 

administração são feitas através deste programa. De 8 de Janeiro a 30 de Abril de 2009, foram tratados 

848 doentes, 799 doentes de Oncologia Médica e 49 de Hematologia. Os médicos da Oncologia Médica 

e da Hematologia realizaram 3617 prescrições electrónicas neste período de tempo. 

A UPC dos Serviços Farmacêuticos efectuou 5383 preparações de misturas intravenosas de citostáticos, 

no mesmo período. 
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Apesar da preciosa ajuda do programa informático na prescrição, durante este período foram 

necessárias 15 intervenções farmacêuticas junto dos médicos, principalmente relacionadas com falhas 

nos envios das justificações de medicamentos para a Comissão de Farmácia e Terapêutica e ajuste de 

volume de diluição em doses mais elevadas. 

CONCLUSÕES 

Este projecto veio reformular todo o circuito da terapêutica antineoplásica. A nova UPC permitiu a 

melhoria das condições técnicas em que se preparam as misturas intravenosas, com vantagens em 

termos de segurança e higiene no trabalho para quem manipula e resultados directos para o doente 

pelo aumento da qualidade, segurança e eficácia das preparações efectuadas. O envolvimento da 

Farmácia trouxe benefícios evidentes para o doente, em especial na prevenção de erros de medicação. 

A implementação inicial do Oncofarm® foi conseguida com grande sucesso, uma vez que todos os 

profissionais de saúde envolvidos directamente na realização de quimioterapia a doentes em regime de 

Hospital de Dia estão neste momento familiarizados com o programa informático. 
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(55) ESTUDO RETROSPECTIVO DE DOENTES ONCOLÓGICOS COM IDADES 

≥ 70 ANOS TRATADOS COM QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DE DIA DO 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA FRANCISCO 

GENTIL, EPE 
Rita Lopes; Andrea Silva; Cristina Baeta; Clementina Varela Serviços Farmacêuticos do Instituto Português de 

Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE ritatorreslopes@ipocoimbra.min-saude.pt   

INTRODUÇÃO 

Estima-se que a percentagem de doentes oncológicos com idades ≥ 70 anos aumentará nos próximos 

anos. Contudo, a informação existente acerca do tratamento com quimioterapia nestes doentes é 

limitada. Em geral, e para a maioria dos antineoplásicos, a idade por si só não é uma contra-indicação 

para a quimioterapia com doses completas. Mas, assim como para a oncologia pediátrica, também para 

a geriatria oncológica existem aspectos relacionados com a idade que requerem atenção. A função renal 

é um parâmetro importante para os citostáticos de excreção renal ou que são nefrotóxicos, visto que 

diminui significativamente com o aumento da idade. Considerando os princípios básicos 

farmacocinéticos e farmacodinâmicos destes medicamentos, a terapêutica pode ser optimizada. A 

International Society of Geriatric Oncology (SIOG) publicou os ajustes de dose recomendados para esta 

população de acordo com a função renal. 

OBJECTIVOS 

Efectuar um estudo retrospectivo para definir o perfil dos doentes com idades ≥ 70 anos tratados com 

quimioterapia no Hospital de Dia do Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE 

e avaliar os doentes idosos que apresentam uma função renal reduzida e os tratamentos com 

citostáticos que necessitam de ajuste posológico no caso de insuficiência renal. 

MÉTODOS 

Foram incluídos nesta análise retrospectiva, os doentes com idades ≥ 70 anos tratados no Hospital de 

Dia com quimioterapia sistémica, desde 7 de Janeiro de 2009 até 30 de Junho de 2009. Os doentes que 

receberam apenas cuidados de suporte, terapêutica hormonal, medicamentos de ensaio clínico, 

terapêutica de suporte como eritropoetinas, G-CSF, GM-CSF e bifosfonatos, ou quimioterapia oral foram 

excluídos deste estudo. Os dados recolhidos e o seu processamento foram efectuados com recurso à 

aplicação informática Oncofarm®, do sistema integrado para farmacoterapia Farmis®, utilizada neste 

hospital. Para avaliar a função renal foi calculada a clearance da creatinina (CLCr), a partir da creatinina 

sérica, utilizando a equação de Cockcroft-Gault. As fontes utilizadas na pesquisa foram as bases de 

dados da Micromedex® e as recomendações da SIOG com bons resultados. 

RESULTADOS 

Dos 811 doentes que realizaram quimioterapia intravenosa no Hospital de Dia, neste período, 167 

doentes (20,6 %) tinham uma idade ≥ 70 anos, dos quais 10 doentes (6,0 %) com uma idade ≥ 80 anos. A 

idade média foi de 74 anos e a idade máxima foi de 84 anos. Neste grupo, havia mais doentes do sexo 

feminino (56,3 %) do que do sexo masculino. Relativamente ao tipo de tumores, 14 doentes (8,4%) 

apresentavam tumores hematológicos e 153 (91,6 %) apresentavam tumores sólidos. As localizações 

mais frequentes foram os digestivos (33,5 %) e mama (24,6 %) e os carcinomas mais comuns foram o da 
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mama (24,0%), cólon (13,8%) e recto, junção recto-sigmoideia e ânus (13,8%). Foram administrados 791 

ciclos de quimioterapia, correspondentes a 1668 preparações, com uma média de 5 ciclos por doente. 

Em relação aos protocolos utilizados, 84 doentes (50,3 %) receberam monoterapia, 68 doentes (40,7%) 

receberam poliquimioterapia e 15 doentes (8,9%) receberam monoterapia e poliquimioterapia. O 

protocolo mais utilizado foi o de Gramont – digestivo (9,0 %). O citostático mais utilizado foi o 5-

fluorouracilo em 65 doentes (38,9%), em poliquimioterapia (58,5 %) e em monoterapia (41,5 %). A 

associação de citostáticos mais utilizada foi a do irinotecano com o 5-florouracilo, para os tumores 

sólidos. Dos doentes seleccionados, 32 (19,2%) apresentaram valores de CLCr> 60 mL/min, 121 (72,4%) 

apresentaram valores de CLCr 60-30 mL/min, 13 (7,8%) apresentaram valores de CLCr 30-15 mL/min e 1 

(0,6%) apresentou valores de CLCr< 15 mL/min. Segundo as recomendações da International Society of 

Geriatric Oncology (SIOG), verificou-se que, dos 11 doentes (6,6%) que fizeram cisplatina, 7 (4,2%) 

necessitavam de ajuste de dose ou de periodicidade, assim como o doente que efectuou tratamento 

com fludarabina; alguns citostáticos utilizados, como o 5-florouracilo, não necessitam de ajuste de dose; 

outros, já estão incluídos nos protocolos nas doses preconizadas. O ajuste da dose de carboplatina, foi 

baseado na fórmula de Calvert, que incorpora a idade e a função renal. Contudo, alguns citostáticos não 

têm recomendações estabelecidas, devido à falta de dados farmacocinéticos e/ou de segurança. 

CONCLUSÕES 

De todos os doentes tratados com quimioterapia intravenosa no Hospital de Dia do nosso hospital, 20,6 

% tinham uma idade ≥ 70 anos. A maioria desses doentes eram do sexo feminino e os carcinomas mais 

comuns foram o da mama e do cólon, recto, junção recto-sigmoideia e ânus. Os tratamentos em 

monoterapia e poliquimioterapia foram igualmente utilizados e parecem ser viáveis nos doentes 

oncológicos idosos. Contudo, considera-se importante o desenvolvimento de ensaios clínicos 

concebidos para avaliar a contribuição da função renal na eficácia e toxicidade dos citostáticos no idoso. 

Dados sobre propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas poderão ajudar a estabelecer regimes 

terapêuticos apropriados que maximizem a eficácia e evitem toxicidades inaceitáveis. É de referir que o 

tratamento oncológico no idoso é um processo individualizado, que requer uma consulta geriátrica 

prévia, adequada a cada doente antes de iniciar a terapêutica, de forma a conseguir uma optimização da 

dose, considerando as comorbilidades e polimedicação, estado de hidratação e função renal. 
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(57) Avaliação da distribuição de contraceptivos nos Centros de Saúde do 

distrito da Guarda – Janeiro de 2004 a Setembro de 2008 
MARIA DA CONCEIÇÃO QUINAZ, EUGÉNIA MARQUES, ISABEL SILVA, JORGE APERTA   

INTRODUÇÃO 

As actividades de Planeamento Familiar são parte integrante dos cuidados de saúde primários e 

contribuem substancialmente para uma melhoria dos indicadores materno-infantis. Nos últimos anos, 

tem-se verificado uma diminuição significativa da mortalidade materna e perinatal, associada a um 

aumento na utilização de anticoncepcionais seguros e eficazes. É reconhecida a necessidade da adopção 

de medidas que possam contribuir para melhorar a igualdade no acesso aos meios contraceptivos e 

evitar descontinuidades na sua distribuição. 

OBJECTIVOS 

Verificar a aplicação da Circular Normativa da Direcção-Geral da Saúde nº 16/SR de 07/08/2007 e do 

Artigo 11º do Decreto-Lei nº 259/2000 de 17 de Outubro, referentes à gestão de stocks e ao registo da 

distribuição de contraceptivos aos utentes nos Centros de Saúde (CS) do distrito da Guarda. 

MÉTODOS 

Análise das requisições mensais de contraceptivos fornecidos pela Sub-Região de Saúde da Guarda 

(SRSG) a cada Centro de Saúde (14 CS no total), de Janeiro de 2004 a Setembro de 2008. Análise dos 

mapas mensais de registo de distribuição de contraceptivos por utente, enviados por cada CS aos 

Serviços Farmacêuticos, de Janeiro de 2004 a Setembro de 2008. Avaliação da relação anual entre o nº 

de registos no acto de cedência por cada CS e o nº total de contraceptivos que lhes foi fornecido pela 

SRS. 

RESULTADOS 

A média (global) de registos de cedências de contraceptivos relativamente às quantidades dos mesmos 

fornecidos pela SRSG aos 14 CS foi: 2004 – 59%; 2005 – 83%; 2006 – 79%; 2007 – 81%; 2008 – 84%. O CS 

de Manteigas e o CS de Trancoso obtiveram os valores médios anuais mais elevados, 93% e 92% 

respectivamente. O CS de Figueira de Castelo Rodrigo apresenta as médias de registos mais baixas, 

oscilando entre 42-66%. O CS de Almeida regista em 2008 um valor médio de 149%. Dos 14 CS, em 2008 

e relativamente a 2004, 13 aumentaram o número percentual de registos e 1 manteve. 

CONCLUSÕES 

Deste estudo podem retirar-se ilações sobre o processo de gestão de stocks de cada CS (consumos 

médios, logística, organização interna …). Os baixos valores observados em 2004 devem-se ao facto do 

procedimento de registo não fazer parte das tarefas incluídas nos actos de enfermagem, e, 

consequentemente, à falta de mapas de registos recebidas pelos Serviços Farmacêuticos. É de salientar 

a importância destes mapas para a determinação do real consumo mensal de cada CS, no entanto, 

verificamos que alguns CS não valorizam estes registos no acto da realização dos pedidos de reposição 

de stocks à SRSG. 
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(59) Conversão para Everolimus em Transplantados Renais: 

Procedimento Seguro e Eficaz 
Alexandra Torres, Alfredo Mota   

INTRODUÇÃO 

A introdução na prática clínica da ciclosporina (CsA) em 1983, e posteriormente a sua utilização em 

protocolos com novos e mais potentes fármacos, vieram reduzir radicalmente as taxas de rejeição aguda 

e melhorar significativamente a sobrevivência do enxerto renal, atingindo actualmente valores na 

ordem dos 90% ao fim do 1º ano. No entanto, estes extraordinários resultados ao 1º ano, infelizmente 

não têm a mesma repercussão a longo prazo, verificando-se uma vida média do enxerto de cadáver não 

muito superior a 10 anos. Este facto deve-se principalmente à disfunção crónica (nefropatia crónica do 

enxerto e rejeição crónica) e á morte do doente por causas cardiovasculares, com o enxerto 

funcionante. 

A nefrotoxicidade intrínseca dos inibidores da calcineurina (CNI) apresenta-se como um dos numerosos 

factores que contribuem para a nefropatia crónica do enxerto, assim, a possibilidade de os eliminar ou 

reduzir, utilizando esquemas de indução mais potentes e protocolos de manutenção não nefrotóxicos 

(inibidores da m-TOR), tornou-se num objectivo claro, de modo a prevenir a perda tardia do enxerto e a 

melhorar os resultados a longo prazo. 

OBJECTIVOS 

Avaliar a eficácia e a segurança da conversão de CNIs para Everolimus como parte da terapêutica 

imunossupressora de manutenção, em doentes transplantados renais. 

MÉTODOS 

Entre Fevereiro e Julho de 2009, 63 doentes seguidos na consulta pós-transplante renal foram 

convertidos a Everolimus, de acordo com critérios clínicos: doentes estáveis, sem proteinúria e com 

creatinina <3mg/dl. A suspensão do CNI foi abrupta, iniciando-se o Everolimus com doses diárias entre 

2,25 e 3mg, de modo a obter níveis séricos entre 3 e 8 ng/ml. Não foi alterada a restante terapêutica 

imunossupressora. A eficácia foi avaliada tendo em conta a função renal, episódios de rejeição, perda do 

enxerto e morte. A segurança foi avaliada em função dos efeitos adversos observados. 

RESULTADOS 

A idade média dos doentes foi de 50,1 ± 12,2 anos (20 a 68), sendo a prevalência do sexo masculino de 

68,8%. Seguidos após conversão por um período médio de 3,3 ± 1,7 meses (1 a 6). Não se verificaram 

óbitos, perdas de enxerto, nem episódios de rejeição. Relativamente à função renal verificou-se uma 

descida dos valores médios de creatinina: pré conversão 1,4 mg/dl; pós conversão 1,2 mg/dl. 

Suspenderam tratamento e foram reconvertidos 4 doentes (6,3%), devido a infecção Citomegalovirus, 

nefropatia por BK, alterações hepáticas graves e úlceras aftosas graves. Apenas 6 doentes (9,5%) 

apresentaram proteinúria no final dos 6 meses. Após conversão, 5 doentes (7,9%) apresentaram 

anemia, 6 doentes (9,5%) leucopenia e 6 doentes (9,5%) trombocitopenia. Estas alterações 

hematológicas, foram transitórias e de intensidade moderada com recuperação rápida para os valores 
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de base. Oito doentes (12,7%) apresentaram úlceras aftosas. Os níveis de colesterol e de triglicerídeos 

aumentou ligeiramente mas mantiveram-se dentro de limites aceitáveis. 

CONCLUSÕES 

A conversão abrupta de CNIs para Everolimus é um procedimento simples que se mostrou eficaz e bem 

tolerado pelos doentes transplantados renais. A conversão deverá ser sempre individualizada, e o 

doente avaliado com maior frequência. Um estudo mais prolongado destes doentes, permitirá 

corroborar estes resultados, dando-lhe maior consistência. 
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(60) DIÁLISE E TRANSPLANTAÇÃO RENAL: CUSTOS E FINANCIAMENTO 
Alfredo Mota, Alexandra Torres   

INTRODUÇÃO 

A Insuficiência Renal Crónica Terminal (IRCT) que significa a falência irreversível da função renal é uma 

síndrome que afecta hoje um número significativo de portugueses. Uma vez que os rins deixam de 

funcionar, o doente só poderá sobreviver recorrendo a meios substitutivos da função renal que são: a 

diálise e a transplantação renal. Em 2007, fizeram-se 484 transplantes renais em Portugal, sendo 430 de 

dador cadáver, o que representa 40,7 transplante renal de cadáver por milhão de habitante (pmh) o que 

nos coloca em 4º lugar a nível europeu, muito acima da média europeia que é de 29,1 (pmh). O 

Ministério da Saúde (MS) e os seus sucessivos titulares defenderam desde sempre o aumento do 

número de transplantes renais (TR) Contudo, nunca resolveu o inerente aumento de custos que os 

hospitais têm que suportar. Cria-se, assim, uma contradição insanável entre o MS, que quer mais TR e as 

administrações hospitalares que pretendem poupar. Assim, os Directores de Serviço são pressionados a 

diminuir o consumo de medicamentos. Garantido o êxito cirúrgico do transplante é com a 

imunossupressão (IMS) que se joga a segurança do enxerto e o seu sucesso e sobrevivência a longo-

prazo. Compreender-se-á, assim, que esta é uma área em que não se pode nem deve poupar nem estar 

sujeita a qualquer tipo de restrições. A falência da IMS leva à perda do transplante e põe em sério risco 

a vida do doente. Não há, pois, qualquer margem de manobra nesta área para intenções ou projectos 

economicistas. 

OBJECTIVOS 

Avaliar os custos da Diálise versus Transplantação Renal e o impacto do método de financiamento na 

determinação dos mesmos. 

MÉTODOS 

Analisámos os custos de 800 doentes transplantados renais da consulta de transplantação renal dos 

Hospitais da Universidade de Coimbra. A nossa análise incidiu sobre os custos da terapêutica 

imunossupressora, da terapêutica complementar (eritropoietina, estatinas, hipotensores, 

hipolipidemiantes, etc.) – fornecidos pelos Serviços Farmacêuticos dos HUC. Calculámos ainda os outros 

gastos com os doentes transplantados. Comparámos os gastos destes 800 doentes transplantados 

renais da nossa consulta com os custos de 800 doentes em hemodiálise. 

RESULTADOS 

No ano de 2007 a Unidade de Transplantação Renal gastou 4.174.442,38 €, assim distribuídos: 

imunossupressores 3.423.046,83 (82%); eritropoietina 206.761,06 (4,9%), antivíricos 442.505,52 

(10,6%), antihipertensores 79.678,86 (1,9%), outros 1%. 

Outros gastos: 

– Ciclosporina (fornecida nas farmácias): 500.000,00 € 

- Análises, meios complementares de diagnóstico, material de consumo corrente, reinternamentos, 

pessoal (médicos, enfermeiros e outros): 5.000.000,00 €. 
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Assim o total gasto com 800 doentes transplantados renais em seguimento foi de: - 9.700.000,00 €. 

Se estes 800 doentes fizessem hemodiálise (Hd) custariam ao SNS: 

- preço da Hd por doente/ano = 28.493,40 € 

- 800 doentes x 28.493,40 € = 22.784.720,00 € 

A poupança do SNS referente a 800 doentes TR comparativamente com os mesmos doentes em Hd é 

de: 22.784.720,00 € – 9.700.000 € = 13.04584.720,00 € 

CONCLUSÕES 

Verificou-se que, após o primeiro ano, o custo anual com o doente transplantado renal fica em menos 

de metade do custo do doente em hemodiálise. Também se confirmou que não é possível aumentar o 

número de transplantes gastando menos dinheiro, nomeadamente, em imunossupressão. 

A transplantação renal é uma alternativa à diálise com custos, consideravelmente, mais económicos. Da 

mesma forma que cabe directamente à tutela, através das Administrações Regionais de Saúde (ARS) o 

pagamento integral e directo da factura da hemodiálise, também deverá ser adoptado igual 

procedimento em relação aos custos da imunossupressão na transplantação renal porque os 

beneficiários directos do dinheiro poupado com esta terapêutica são as ARS. 
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(61) Natalizumab, Terapêutica Segura e Eficaz no Tratamento da 

Esclerose Múltipla 
Torres MA; Rocha MJ; Cunha EP; Campelo IC; Cabral MA; Isabel O   

INTRODUÇÃO 

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença inflamatória do sistema nervoso central. Caracteriza-se por 

pequenos focos de inflamação que levam à destruição da bainha de mielina e a variados graus de lesão 

axonal. A disfunção associada à EM é significativa e devastadora, devido à idade precoce do seu 

desenvolvimento, à natureza crónica da doença e à acumulação de incapacidade física. A ausência de 

opções terapêuticas eficientes e bem toleradas traduz-se na necessidade substancial de novos 

tratamentos. 

OBJECTIVOS 

Avaliar a eficácia e segurança do Natalizumab, um novo agente terapêutico, primeiro de uma nova 

classe de fármacos conhecidos como inibidores selectivos das moléculas de adesão. É simultaneamente 

o primeiro anticorpo monoclonal antagonista da α4-integrina, aprovado como terapia única de 

modificação da doença na EM com exacerbação-remissão grave em rápida evolução. 

MÉTODOS 

Estudo retrospectivo dos doentes admitidos no Serviço de Neurologia entre 2007 e 2009. 

Os dados foram recolhidos durante as consultas externas, pelos médicos e pela farmacêutica do Serviço. 

A eficácia da terapêutica foi avaliada tendo em conta: redução da taxa de surtos, prevenção da 

incapacidade directamente atribuída aos surtos e prevenção da incapacidade adquirida pela progressão 

da doença, usando a escala EDSS (Expanded Disability Status Scale). 

A segurança foi estabelecida de acordo com os efeitos adversos reportados. 

RESULTADOS 

O estudo incluiu 17 doentes, com uma média de idades de 35.±11 (5 homens, 12 mulheres). O período 

médio de evolução da EM foi de 5-10 anos (6.). Um doente descontinuou a terapêutica (sem beneficio). 

Todos os doentes tinham sido tratados anteriormente com imunomoduladores e imunossupressores 

sem benefício clínico. Nenhum dos doentes apresentou critérios que contra-indicassem a utilização do 

Natalizumab e todos iniciaram tratamento de acordo com as indicações e dosagens aprovadas em RCM. 

O fármaco foi administrado em perfusão intravenosa 300mg a cada 28 dias e foi bem tolerado. A taxa 

média de surtos antes de iniciarem o tratamento era aproximadamente de 1.5 por ano; após o início do 

tratamento baixou para um valor médio de 0.7. A média de valores da escala EDSS baixou de 4.75 (7.5-

2.5) para 3.7 (1.5-7). 

CONCLUSÕES 

A EM mantém-se um desafio para os profissionais de saúde, de causa desconhecida, com mecanismos 

fisiopatológicos diversos e de progressão crónica imprevisível, dificultando por estes motivos a 

determinação dos efeitos dos tratamento a longo prazo. 
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O nosso estudo revelou ausência ou diminuição dos surtos. Após o tratamento com Natalizumab, 

observou-se ainda, uma diminuição na escala EDSS. Não foram reportados efeitos adversos, nos nossos 

doentes. Contudo, a nossa experiência é ainda limitada, e mais estudos serão necessários, de forma a 

avaliar os efeitos a longo termo. 
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(62) Ensaios Clínicos num Hospital Oncológico 
Bruno Costa, Catarina Fontes, Dora Bernardo, Florbela Braga, Luísa Pereira, Maria João Pelayo, Sofia Magalhães, 

Susana Pinto   

INTRODUÇÃO 

A Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto, procedeu à revisão da legislação nacional aplicável aos ensaios 

clínicos de medicamentos de uso humano e de medicamentos experimentais. O Decreto-Lei nº 

102/2007, de 2 de Abril, veio complementar a referida Lei, estabelecendo os princípios e directrizes de 

boas práticas clínicas aplicáveis à concepção, realização e notificação de ensaios clínicos em seres 

humanos que envolvam medicamentos experimentais, bem como os requisitos especiais aplicáveis à 

autorização de fabrico e de importação de medicamentos experimentais. Estabeleceu ainda as regras 

relativas à documentação sobre ensaios clínicos, métodos de arquivo, qualificação dos inspectores e 

procedimentos de inspecção. 

A reconhecida importância do envolvimento dos farmacêuticos hospitalares no circuito do 

medicamento experimental motivou a implementação do sector de ensaios clínicos dos Serviços 

Farmacêuticos do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE (IPO-Porto). 

OBJECTIVOS 

Descrever a organização do sector de ensaios clínicos dos Serviços Farmacêuticos do IPO-PORTO. 

Avaliação da evolução do sector de ensaios clínicos dos Serviços Farmacêuticos do IPO-PORTO nos 

últimos três anos. 

MÉTODOS 

Análise e revisão de procedimentos internos implementados desde Novembro de 2006. 

RESULTADOS 

Foi criado um espaço físico específico, com temperatura e humidade controladas, no interior dos 

Serviços Farmacêuticos que se divide em diferentes áreas: zona de atendimento, zona de gestão e zona 

de armazenamento. 

Foi criado um manual de procedimentos, uma folha resumo, específica para cada ensaio, que 

disponibiliza de forma imediata a informação mais relevante sobre o estudo, e ainda um sistema de 

registo das visitas de monitorização. 

De forma a responder às necessidades de informação dos doentes em regime de ambulatório, 

desenvolveu-se uma folha informativa que é fornecida ao doente em simultâneo com a medicação. 

CONCLUSÕES 

O incremento substancial do número de ensaios clínicos no IPO-Porto, instituição de referência na 

investigação clínica a nível internacional, conduziu ao aperfeiçoamento dos procedimentos existentes de 

acordo com a regulamentação vigente e com as normas de acreditação internas. 
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(63) Tratamento da Esofagite Eosinofílica – desenvolvimento de 

formulação para acção tópica do budesonida. 
Sofia Nogueira, Sameiro Lemos, Tânia Mesquita, Teresa Soares   

INTRODUÇÃO 

A Esofagite Eosinofílica (EE) constitui uma doença inflamatória do esófago associada a disfagia em 

crianças e adultos jovens. Caracteriza-se por uma infiltração significativa e isolada da mucosa esofágica 

por eosinófilos (15 ou mais eosinófilos por campo), presumivelmente de etiologia alérgica ou idiopática. 

Geralmente relacionada com outras manifestações atópicas, a sua implicação com uma alergia 

alimentar tem sido justificada com base, não só na elevada frequência da sensibilização a alimentos 

encontrada nestes doentes, como também na evidência, por vários estudos, da resposta clínica e 

histológica na sequência de dietas de evicção alimentar. Contudo, a resposta inconsistente a estas 

dietas sugere o possível envolvimento conjunto de outros mecanismos. 

OBJECTIVOS 

Estudo bibliográfico sobre opções de tratamento da esofagite esosinofilica na criança. 

Desenvolvimento de uma formulação para administração oral de um corticosteróide – budesonida. 

MÉTODOS 

Pesquisa bibliográfica de artigos publicados. Avaliação e análise de várias fontes bibliográficas. 

RESULTADOS 

A abordagem terapêutica da EE assenta primariamente na eliminação do estímulo alergénico, no seu 

controlo sintomático e na remissão prolongada da doença. Três tipos de intervenções são possíveis: 

revisão da dieta alimentar, tratamento farmacológico e, em situações extremas e emergentes, 

tratamento endoscópico. 

A terapêutica farmacológica consiste essencialmente na utilização de corticóides, de preferência de uso 

tópico com o intuito de minimizar os seus efeitos colaterais, sendo consensual a eficácia desta via de 

administração. Em situações mais críticas poder-se-á ter que recorrer ao uso sistémico, sendo 

habitualmente administrada a metilprednisolona IV. 

A corticoterapia tópica deglutida trata-se de uma terapêutica eficaz e bem tolerada mas que está 

associa a uma elevada percentagem de recidivas após interrupção. Frequentemente é utilizada a 

fluticasona em inalador pressurizado. Exige-se um técnica bem feita, sob pena de não se conseguir 

deposição do fármaco sobre a mucosa esofágica durante o tempo suficiente para a sua absorção e acção 

tópica. Assim, o fármaco não deverá ser inalado e o doente deve permanecer 30 minutos sem beber ou 

comer após efectuar a deglutição. 

Vários estudos recentes referem a utilização de uma solução oral viscosa de budesonida (doses de 1 a 

2mg/dia) como opção de tratamento, tendo demonstrado eficácia e segurança. Os estudos reportaram 

melhoria histológica e sintomática em 80% dos doentes com esofagite. 
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Com o intuito de implementar este nova terapêutica foi desenvolvido pelos Serviços Farmacêuticos uma 

fórmula que permita a administração oral do budesonida e a sua acção tópica. 

CONCLUSÕES 

A primeira opção terapêutica, dada a sua base alérgica, deve ser a remoção dos alergenos 

potencialmente implicados na dieta. Havendo necessidade de recorrer a terapêutica farmacológica, 

deve-se optar pelo uso tópico de corticóides. 

A formulação desenvolvida permite uma administração fácil do budesonida. A viscosidade da solução é 

de extrema importância para garantir a acção tópica do fármaco. 

Actualmente encontram-se 6 crianças a realizar este tratamento no HSJ. 
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(64) Novo Esquema do Programa Nacional de Vacinação – Introdução da 

Vacina contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV) 
Cláudia Carqueija*, Fernanda Loureiro**, José Oliveira*** - ARS Centro IP - Aveiro – Coordenação Distrital de 

Vacinação – (*farmacêutica; **médica de saúde pública; ***enfermeiro)   

INTRODUÇÃO 

A aplicação do Programa Nacional de Vacinação (PNV), em vigor desde 1965, permitiu controlar as 

doenças alvo de vacinação, com notável redução da morbilidade e mortalidade. Em função da situação 

epidemiológica nacional, a par da evolução tecnológica e da correspondente disponibilidade de novas 

vacinas, o PNV foi actualizado em Outubro de 2008, incluindo actualmente uma vacina, contra infecções 

por vírus do papiloma humano (HPV), além das vacinas contra a tuberculose, a hepatite B, a difteria, o 

tétano, a tosse convulsa, a poliomielite, a doença invasiva causada por Haemophilus influenzae do 

serotipo b, o sarampo, a parotidite epidémica (papeira), a rubéola e a doença invasiva causada por 

Neisseria meningitidis do serogrupo C. Esta nova vacina contra o HPV (3 doses em 6 meses) é aplicável, 

por rotina, à coorte de raparigas que atinjam 13 anos no respectivo ano civil. Foi ainda aprovada uma 

Campanha de vacinação contra infecções por vírus do papiloma humano, iniciada no primeiro dia útil de 

Janeiro de 2009, dirigida às jovens nascidas em 1992, 1993 e 1994, que serão vacinadas em 2009, 2010 

e 2011, respectivamente (repescagem das coortes das raparigas que atinjam 17 anos). 

A Campanha tem como finalidade abranger, num curto espaço de tempo, as coortes que apresentam 

maior risco de infecção por HPV, e que beneficiam, com a vacinação, na diminuição das infecções e 

lesões causadas pelo HPV e na incidência do cancro do colo do útero. O objectivo é obter coberturas 

vacinais elevadas (no mínimo de 85%) em cada uma das coortes abrangidas pela Campanha. 

OBJECTIVOS 

Avaliação da cobertura vacinal contra infecções por HPV das raparigas de 13 anos, nascidas em 1995 e 

vacinadas em 2008 (de Out a Dez) e nascidas em 1996 e vacinadas em 2009 (de Jan a Jun), e avaliação 

da cobertura vacinal das raparigas de 17 anos, nascidas em 1992 e vacinadas em 2009 (de Jan a Jun), no 

âmbito da Campanha, nos 11 Centros de Saúde (C.S.) da região de Aveiro, que constituem os 

Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga I (Águeda, Anadia, Oliveira do Bairro, Sever Vouga), 

Baixo Vouga II (Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo e Vagos) e Baixo Vouga III (Estarreja, Murtosa e Ovar). 

MÉTODOS 

Pesquisa no ficheiro do Módulo de Vacinação do SINUS que permite a avaliação da cobertura vacinal por 

grupo etário (coorte de nascimento). 

RESULTADOS 

Da avaliação efectuada a 30/06/2009 verifica-se que a cobertura vacinal com HPV da coorte das 

raparigas nascidas em 1995 (que atingiram os 13 anos em 2008) já ultrapassou, em todos os CS e para as 

primeiras 2 doses, os 85% do objectivo mínimo a alcançar (96,65% para a primeira dose de HPV e 93,96 

% para a segunda dose). O mesmo não acontece, nesta coorte, para a 3ª dose de vacina HPV (71,94%) 

justificando-se pelo facto de ela só poder ser administrada decorridos 6 meses da administração da 

primeira dose, podendo acontecer que jovens que não iniciaram a vacinação entre Outubro e Dezembro 
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de 2008 tenham sido vacinadas nos primeiros meses de 2009, tendo apenas recebido 2 doses 

(intervaladas de 8 semanas). 

De realçar que existem CS onde foram atingidos os 100% para a 1ª e 2ª doses, o que significa que todas 

as jovens que completaram 13 anos em 2008 e inscritas nesses CS já foram todas vacinadas com 2 

doses. 

Relativamente à coorte de raparigas nascidas em 1996 (que atingem os 13 anos em 2009) a cobertura 

vacinal de todos os CS é de 56,57 % para a primeira dose de HPV e de 28,94% para a segunda dose, 

verificando-se situações muito díspares entre CS, com coberturas vacinais que variam entre 96,43% 

(Albergaria-Velha) e 24,52 % (Aveiro), para a primeira dose de HPV e entre 62,32% (Anadia) e 9,81% 

(Aveiro), para a segunda dose. 

No âmbito da Campanha, a cobertura vacinal da coorte de raparigas nascidas em 1992 (que atingem os 

17 anos em 2009) é, em todos os CS, de 72,08% e 40,97% para a primeira e segunda doses 

respectivamente, dando a entender que a adesão à vacinação no período considerado (Janeiro a Junho) 

foi maior para as raparigas de 17 anos comparativamente às de 13 anos. De referir que existem 

diferenças entre os CS com variações nas coberturas vacinais de 97,10% (Sever Vouga) e de 37,03 

(Ílhavo), para a primeira dose e de 73,91% (Sever Vouga) e de 17,07% (Ílhavo), para a segunda dose. 

CONCLUSÕES 

Decorridos 9 meses (Out 08 a Jun 09) desde a implementação do novo esquema do PNV conclui-se que 

a cobertura vacinal com HPV, para a coorte das raparigas nascidas em 1995 (que atingiram os 13 anos 

em 2008) é de 96,65 % para a primeira dose, de 93,96% para a segunda dose (administrada 2 meses 

após a primeira) e de 71,94 % para a terceira dose (administrada 6 meses após a primeira). Foi atingido 

o objectivo de obter coberturas vacinais elevadas (superiores a 85%) em todos os CS, para as primeiras 2 

doses, prevendo-se alcançar esse objectivo para a terceira dose dentro de pouco tempo. 

Para a coorte de raparigas nascidas em 1996 (que atingem os 13 anos em 2009) a cobertura vacinal de 

todos os CS é de 56,57 % para a primeira dose e de 28,94% para a segunda dose, valores aquém do 

objectivo definido, que deverão ser incrementados até final do ano. 

A cobertura vacinal da coorte de raparigas nascidas em 1992 (que atingem os 17 anos em 2009) e 

vacinadas no âmbito da Campanha, é, em todos os CS, de 72,08% e 40,97% para a primeira e segunda 

doses respectivamente. A obtenção de valores superiores, comparativamente aos dados obtidos para a 

coorte das raparigas de 13 anos, indica que a adesão à vacinação contra o HPV foi maior neste grupo 

etário, no período considerado (Jan-Jun 09). 
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(65) Adesão aos imunossupressores Tacrolimus e Sirolimus em 

transplantação renal. 
Clara Sequeira1, Odete Isabel1, Alfredo Mota2 e Carlos Fontes Ribeiro3. 1Serviços Farmacêuticos e 2Serviço de 

Urologia e Transplantação Renal, Hospitais da Universidade de Coimbra; 3Instituto de Farmacologia e Terapêutica 

Experimental, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra.   

INTRODUÇÃO 

Tacrolimus (FK) e Sirolimus (SRL) são imunossupressores usados em transplantação renal que 

apresentam diferenças importantes nomeadamente a nível do mecanismo de acção (e consequente 

eficácia), posologia diária (FK: 2id; SRL: 1id) e perfil de efeitos adversos, passíveis de influenciar 

variavelmente a adesão ao tratamento e levando, potencialmente, a consequências clínicas diversas e 

implicações diferentes sobre a qualidade de vida dos doentes. Em transplantação renal, a não adesão 

aos imunossupressores é pouco estudada e mal definida podendo ter, no entanto, consequências 

clínicas devastadoras (ex: rejeição do enxerto). As estimativas de não adesão são variáveis na literatura 

devido, principalmente, a dificuldades metodológicas na avaliação (diferentes métodos/definições 

operacionais de adesão). 

OBJECTIVOS 

Comparar 2 grupos de transplantados renais (FK e SRL) relativamente a: Adesão ao tratamento usando 4 

métodos; Incidências clínicas potencialmente devidas à não adesão aos imunossupressores; e Qualidade 

de vida (QoL) auto-percepcionada. Comparar os outros métodos de adesão com a Monitorização 

electrónica (mais próxima do “gold standard”). 

MÉTODOS 

Estudo observacional e prospectivo [FK: 125±20 dias; SRL: 140±32 dias, N.S.] de 49 doentes (FK: N=18; 

SRL: N=31). Métodos de adesão: Contagem de comprimidos/cápsulas (CC/C); Monitorização das 

concentrações sanguíneas (MCS); Mo - -

comunicação de adesão (ACA). Definições operacionais de adesão dependentes de métodos/critérios 

investigacionais (dicotomização aderentes/não aderentes geralmente pelo “cut-off” 80% de grau de 

adesão). Identificação de incidências clínicas por entrevista ao doente, receituário e registos médicos 

nos processos. QoL auto-percepcionada avaliada no final pela ESRD-

Doença Renal Terminal – Módulo de Transplantação”) de FRANKE et al. (1999) (auto-administrada). 

Tratamento/análise estatística (SPSS-11.5): dados quantitativos - -

máximo) [salvo nas frequências de adesão de CC/C, ME e ACA - mediana (Percentil25-Percentil75)] e 

qualitativos - número (percentagem); comparação de grupos: t de Student ou U de Mann-

ou teste exacto de Fisher; comparação de medidas de adesão: testes de Wilcoxon e McNemar, e teste 

estatístico). 

RESULTADOS 

Características de base dos grupos essencialmente comparáveis, predominando homens (FK:72,2%; 

SRL:61,3%), sendo a idade média 47 anos. Imunossupressão base predominantemente tripla (FK:77,8%; 

SRL:87,1%), maioritariamente tipo SRL (dose média=4mg) ou FK (dose média=7mg)+Micofenolato de 

Mofetil+Prednisona. Grupos comparáveis na avaliação da adesão pelos 4 métodos [ME: graus de adesão 
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“de acordo com a dose”=98,8% (92,4%-100,1%) (FK) e 99,3% (97,7%-100,7%) (SRL); “de acordo com o 

intervalo entre doses”=88,9% (75,0%-96,5%) (FK) e 89,7% (83,9%-97,6%) (SRL); “de acordo com os 

dias”=91,7% (82,0%-97,0%) (FK) e 95,0% (88,6%-99,2%) (SRL); aderentes=66,7% (FK) e 83,9% (SRL); 

CC/C: grau de adesão=99,4% (97,5%-101,9%) (FK) e 99,7% (97,7%-100,5%) (SRL); aderentes=100,0% (FK) 

e 93,5% (SRL); MCS: grau de adesão=46,6±28,5% (FK) e 50,3±26,7% (SRL); aderentes (grau de 

adesão)=11,1% (FK) e 9,7% (SRL), e aderentes (média de concentrações)=50,0% (FK) e 58,1% (SRL); ACA: 

aderentes=94,4% (FK) e 93,5% (SRL)]. ME não relacionada com os outros métodos, e forte tendência 

para a MCS subavaliar a adesão, tendência menor para a CC/C a sobreavaliar e comparabilidade 

relativamente à ACA. Grupos comparáveis nas incidências clínicas excepto nos efeitos adversos 

experimentados (FK: 33,3%; SRL: 71,0%, p=0,010). “Scores” da QoL comparáveis *global: 1,012±0,683 

(FK); 1,029±0,499 (SRL)]. 

CONCLUSÕES 

Embora FK e SRL se diferenciassem, a adesão, incidências clínicas (maioria) e QoL foram comparáveis 

(não se relacionaram com um ou outro imunossupressor). O uso de 4 métodos confirmou que a 

combinação de métodos é a forma ideal para avaliar a adesão (informações complementares/resultados 

congruentes). Verificámos, tal como outros autores, que as avaliações de adesão na prática clínica não 

têm boa performance quando testadas umas contra as outras (dificuldades metodológicas). 

Reportando-nos à ME, as frequências de adesão foram elevadas (possível influência do desenho do 

estudo ou receio dos doentes das consequências negativas da não adesão) e a % total de não aderentes 

(22,4%) foi próxima da referenciada por outros investigadores em transplantados renais. 
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(66) Avaliação do controlo de medicamentos psicotrópicos, 

estupefacientes e benzodiazepinas no Hospital Dona Estefânia do Centro 

Hospitalar de Lisboa Central. 
Marina Albuquerque Morgado (marinaalb@gmail.com) - 966215109 Rua Coronel Melo Antunes, lote 66, 6º B 2745-

881 Massamá Queluz Inês Machado de Barros Figueiredo (inesfigueiredo19@gmail.com) - 963775067 Av. de 

Portugal, 12 , 3º 2795-351 Carnaxide   

INTRODUÇÃO 

Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos sujeitos a legislação específica cuja aquisição, 

distribuição e controlo é da responsabilidade dos Serviços Farmacêuticos. Sendo estes medicamentos 

utilizados a nível hospitalar e encontrando-se em stock quer nos Serviços Farmacêuticos (SF) quer nos 

Serviços Clínicos (SC) é de extrema importância optimizar o seu circuito hospitalar. 

OBJECTIVOS 

Este trabalho tem como objectivo comparar as auditorias clínicas realizadas aos psicotrópicos, 

estupefacientes e benzodiazepinas nos anos de 2003 e 2008. Pretende também analisar os indicadores 

de qualidade da dispensa de psicotrópicos e estupefacientes pelos SF e identificar não conformidades na 

requisição dos mesmos pelos SC (de 2005 a 2008). 

MÉTODOS 

Amostra: Todos os SC do HDE – CHLC excepto os que não apresentaram stock de psicotrópicos, 

estupefacientes e benzodiazepinas. Dado que não se efectuaram auditorias em todos os SC do HDE- 

CHLC apenas foram considerados 19 e 16 SC respectivamente em 2003 e 2008 para o tratamento dos 

dados. 

Auditorias clínicas: Elaborou-se um impresso de auditorias clínicas relativamente às condições de 

armazenamento, stocks, validades e estado de conservação dos medicamentos em análise. Colheram-se 

os dados das auditorias clínicas dos anos de 2003 e 2008 em suporte informático Excel, os quais foram 

posteriormente tratados através da análise estatística com o teste do Qui Quadrado recorrendo ao 

software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Indicadores de qualidade: Colheram-se os dados em suporte informático Excel da frequência de 

reclamações dos SC relativamente à dispensa dos medicamentos em análise e das não conformidades 

na requisição dos mesmos pelos SC num período de 4 anos (de 2005 a 2008) e calcularam-se 

percentagens. 

RESULTADOS 

Auditorias Clínicas 

Em 2003, 6 em 19 SC não tinham equipamento que permitisse o armazenamento perfeitamente 

individualizado de cada medicamento, enquanto que, em 2008 todos os SC já possuíam equipamento de 

armazenamento. Dos SC analisados nos anos de 2003 e 2008, respectivamente 89,5% e 43,8% 

apresentavam algum tipo de organização dos medicamentos (ordem alfabética, forma farmacêutica ou 

outra). Uma vez que não existe relação estatisticamente significativa entre 2003 e 2008, as percentagem 
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totais destes anos dos SC são para: temperaturas inferiores a 25ºC - 80,6%; humidade inferior a 60% - 

83,9%; medicamentos fora do prazo de validade - 22,9% e em mau estado de conservação - 11,4%; stock 

em conformidade com o estabelecido - 32,4% e existência de medicamentos não estabelecidos no stock 

- 42,4%. Em 2003, 12 em 18 SC possuíam cofre com código secreto enquanto que, em 2008 todos os 

serviços já possuíam. Apenas 21,9% dos SC possuíam cofre fixo à parede nos dois anos em análise, não 

existindo relação estatisticamente significativa entre 2003 e 2008. Relativamente aos SC cujas 

benzodiazepinas estavam armazenadas em local separado de outros medicamentos mas conjuntamente 

com psicotrópicos e estupefacientes, não se verificou alteração das percentagens do ano de 2003 para 

2008. 

Indicadores de qualidade 

A falta de assinatura ou número mecanográfico (médico, enfermeiro e/ou quem recepciona) 

correspondeu a 40,7% das não conformidades detectadas seguida da omissão da identificação do SC 

com uma percentagem de 24,3 (média dos 4 anos analisados). A percentagem da média dos 4 anos de 

reclamações dos SC relativamente à dispensa de psicotrópicos e estupefacientes no número total de 

requisições são para: requisições entregues no SC errado – 0,04%; requisições com quantidade 

incorrecta – 0,02%; requisições com medicamentos incorrectamente dispensados – 0,02% e 

reclamações no atraso da entrega 0%. 

CONCLUSÕES 

Uma vez que todos os SC já possuem equipamento de armazenamento, nomeadamente cofre com 

código secreto, é prioritário em auditorias futuras incentivar a implementação da organização dos 

psicotrópicos e estupefacientes por ordem alfabética da denominação comum internacional do 

medicamento. É necessário continuar a auditar periodicamente os SC para promover o cumprimento 

dos requisitos exigidos para os medicamentos controlados. 

Podemos concluir que a não conformidade dos SC mais frequentemente detectada pelos SF é a 

falta de assinatura e/ou número mecanográfico nas requisições pelo que se deve alertar os SC através 

da apresentação de um relatório dos dados colhidos. Dado que percentagem de erros detectados na 

dispensa de psicotrópicos e estupefacientes é muito baixa conclui-se que o procedimento em vigor, em 

que há um farmacêutico responsável pelo registo, controlo e dispensa e outro farmacêutico responsável 

pela conferência da dispensa, é o adequado. 
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(67) Requalificar para uma melhoria da prestação de cuidados 

farmacêuticos aos doentes em regime de ambulatório. 
ALEXANDRA FIGUEIRA, CATARINA VEIGA, CLARA SEQUEIRA, RITA CRISÓSTOMO, MARIA MANUEL PROENÇA, ODETE 

ISABEL   

INTRODUÇÃO 

Os cuidados assistenciais prestados aos doentes em regime de ambulatório no nosso hospital, têm vindo 

a ser condicionados pelo aumento do número de doentes (cerca de 220 por dia), e pela limitação do 

espaço físico e escassez de recursos materiais. Para ultrapassar estas dificuldades e numa tentativa de 

melhorar as condições de trabalho, fomentando a qualidade dos serviços prestados segundo as boas 

práticas de farmácia hospitalar, procedemos a uma reestruturação do Sector Ambulatório. 

OBJECTIVOS 

Descrição das etapas conducentes à reestruturação/requalificação do Sector Ambulatório. 

MÉTODOS 

Estudo descritivo das seguintes etapas: 

1)Avaliação das necessidades do serviço; 

2)Determinação dos meios/recursos necessários à sua implementação; 

3)Concretização/implementação dos meios/recursos; 

4)Análise dos resultados e melhoria contínua. 

RESULTADOS 

1) Foram identificadas as seguintes necessidades: ampliação do espaço físico; garantia de condições de 

higiene e segurança no trabalho; renovação e requalificação do mobiliário e dos equipamentos; 

atendimento personalizado dos doentes; inovação na gestão e distribuição dos medicamentos; 

modernização e actualização das metodologias de trabalho; formação dos colaboradores nas novas 

metodologias; 

2) Foram determinados os seguintes meios/recursos: ampliação da área existente para uma sala 

contígua com renovação da arquitectura; insonorização adequada do espaço, iluminação natural, 

aquisição de equipamento para higienização das mãos; aquisição de mobiliário adequado ao 

atendimento personalizado e para arquivo; selecção de material de escritório; aquisição de um aparelho 

de ar condicionado; aquisição de “hardware” adequado; instalação de meios de comunicação mais 

actuais (fax e telefones sem fios); aquisição de uma fotocopiadora multi-funções; aquisição de uma arca 

congeladora; aquisição de um termo-higrómetro; aquisição de um sistema electrónico de senhas de vez; 

aquisição de um sistema semi-automático de armazenamento e distribuição de medicamentos - 

CONSIS® -; aquisição de módulos de gavetas para acondicionamento organizado dos medicamentos não 

incluídos no CONSIS® (extra-CONSIS®); 
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3) Foram concretizados/implementados a maioria dos meios/recursos determinados, e foram formados 

todos os colaboradores nas novas metodologias de trabalho, ficando apenas a faltar a aquisição de 

parte do material de escritório; 

4) Os resultados corresponderam às expectativas do sector, exceptuando: o ar condicionado – deve ser 

re-equacionado o seu uso no que diz respeito à temperatura ambiente mais adequada; a linha 

telefónica externa – apresenta ainda algumas imperfeições; o termo-higrómetro – apresenta um defeito 

técnico e deve ser reparado com urgência; o CONSIS® – embora já instalado, está actualmente a tentar 

ser rentabilizado para a obtenção de maiores níveis de eficiência. As reformulações efectuadas 

conduziram a melhores condições de trabalho e contribuíram para fomentar a qualidade dos cuidados 

assistenciais aos nossos doentes. Relativamente aos doentes, e apesar de ainda não ter sido efectuada 

uma análise rigorosa do seu grau de satisfação, encontram-se mais optimistas pelas condições 

proporcionadas, embora os tempos de espera mereçam ainda algum desagrado. 

CONCLUSÕES 

Da análise efectuada, conclui-se que já foram concretizados e implementados com sucesso a maior 

parte dos meios/recursos necessários para a requalificação do Sector Ambulatório do nosso hospital. No 

entanto, e com o intuito de reforçar a melhoria da qualidade dos cuidados farmacêuticos assistenciais, 

será oportunamente desenhado um estudo sobre o grau de satisfação dos utilizadores do nossos 

serviços. 
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(68)  “CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS – NOVAS ESTRATÉGIAS 

TERAPÊUTICAS” 
Ana Rolo, Cristovao Marques Junqueira Serviços Farmacêuticos - H. São José   

INTRODUÇÃO 

O carcinoma de células renais (CCR) representa cerca de 5 % dos tumores epiteliais e mais de 90 % dos 

tumores malignos do rim. Destes, cerca de 75 % são tumores de células claras. 

O tratamento de eleição é a nefrectomia radical. Contudo, cerca de 20-30 % dos doentes apresentam 

doença metastizada ao diagnóstico, e 20-40 % dos doentes submetidos a nefrectomia desenvolvem 

metástases. 

Não está estabelecido o valor do tratamento adjuvante e por outro lado, o carcinoma das células renais 

metastizado (CCRm) constitui uma das situações mais difíceis de tratar, manifestando uma resistência 

quase universal a todos os agentes citotóxicos. 

Os recentes desenvolvimentos na Biologia Molecular e os avanços nas novas ciências - Farmacogenética, 

Farmacogenómica e Proteómica – levaram à melhor compreensão das transformações oncogénicas 

associadas ao CCR de células claras e à identificação de novos alvos terapêuticos. 

Embora as citoquinas tenham sido a terapêutica standard desde há quase 15 anos, actualmente a 

terapêutica dirigida a um determinado alvo, utilizando inibidores das quinases e anticorpos monoclonais 

vieram revolucionar o tratamento do CCRm. 

OBJECTIVOS 

Demonstrar o contributo dado pelas novas ciências (Farmacogenética, Farmacogenómica e Proteómica), 

no desenvolvimento de novos tratamentos dirigidos no CCRm. 

MÉTODOS 

Revisão bibliográfica sobre o tema. 

Pesquisa de resultados de ensaios clínicos com novos fármacos no tratamento do CCR. 

RESULTADOS 

O aparecimento de novas terapêuticas dirigidas teve um impacto muito positivo no tratamento do CCR, 

contudo as reacções adversas associadas podem comprometer a sua eficácia. 

Permanece ainda por esclarecer se a melhor opção terapêutica passa pelo uso sequencial de inibidores 

das quinases ou pela sua combinação com anticorpos monoclonais. 

CONCLUSÕES 

Está iminente um período de mudança radical nas ciências médicas. O desenvolvimento a que se assiste 

na medicina de translação e nas disciplinas da área da Genética, Genómica e Proteómica tem vindo a 

contribuir para melhorar o conhecimento dos mecanismos das doenças e desenvolver novos fármacos, 

tratamentos e testes de modo a permitir a previsão, prevenção, diagnóstico e tratamento precoces. 
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O CCR constitui um bom exemplo de uma patologia para a qual, até há bem pouco tempo, quase não 

existiam opções terapêuticas. 

O aparecimento de terapêuticas dirigidas veio revolucionar o tratamento desta neoplasia, sendo agora 

necessário optimizar as diferentes estratégias a seguir. 
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(69) Análise da Utilização dos Novos Fármacos Antiretrovirais 
DOMINGOS, Sónia; LOPES, Ana C.; LEANDRO,Ana; ALCOBIA, Armando Serviços Farmacêuticos Hospital Garcia de 

Orta   

INTRODUÇÃO 

As alterações aos esquemas terapêuticos, no tratamento dos doentes VIH/SIDA, devem-se 

essencialmente à sua falência, com base em critérios virológicos, imunológicos ou clínicos, mas também 

à toxicidade, intolerância ou interacções medicamentosas. É sabido que a não adesão à terapêutica 

pode levar ao insucesso de uma terapêutica em curso. Quando a replicação viral persiste, sob 

tratamento, as mutações que conferem resistência acumulam-se ao longo do tempo e a 

susceptibilidade à terapêutica diminui, existindo ainda a possibilidade de resistências cruzadas entre os 

diferentes fármacos de uma mesma família, limitando as opções de futuros tratamentos. Nos casos de 

falência é necessário recorrer a terapêuticas de resgate, as quais contam actualmente com novos 

fármacos como o Darunavir, Raltegravir e Etravirina. 

OBJECTIVOS 

Análise do perfil de utilização e os custos associados aos antiretrovirais mais recentes nos doentes 

VIH/SIDA: Darunavir, Raltegravir e Etravirina. 

MÉTODOS 

Estudo observacional retrospectivo que inclui todos os doentes VIH/SIDA que iniciaram terapêutica com 

pelo menos um dos novos antiretrovirais em estudo - período incluído no estudo: Outubro/2007 a 

Setembro/2009). 

RESULTADOS 

De um total de 1335 doentes activos em terapêutica antiretroviral, em Setembro de 2009, 28 estão sob 

um esquema terapêutico que inclui pelo menos um dos fármacos em análise. A sua média de idade é 

43,9 anos, sendo 21 (75,0%) homens e 7 (25,0%) mulheres, e dos quais 18 (64,9%) iniciaram terapêutica 

antiretroviral há mais de 10 anos. Nos doentes estudados foram encontrados 21 esquemas terapêuticos 

distintos, sendo os mais frequentes os seguintes: 

a. Darunavir/ritonavir + Raltegravir + Tenofovir/Emtricitabina (n=5) 

b. Darunavir/ritonavir + Raltegravir + Tenofovir/Emtricitabina + Abacavir (n=3) 

c. Darunavir/ritonavir + Raltegravir + Emtricitabina (n=2) 

Os restantes esquemas terapêuticos são utilizados em apenas 1 doente. De entre os doentes estudados, 

2 doentes têm Darunavir, Raltegravir e Etravirina incluídos no seu esquema terapêutico, 21 doentes 

apenas têm 2 destes novos fármacos e 5 doentes apenas 1. 

Dos 21 diferentes esquemas terapêuticos, 7 são esquemas triplos (8 doentes), 8 são esquemas 

quádruplos (12 doentes) e 6 são esquemas com 5 fármacos (8 doentes). 
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A média de custo do tratamento anual com estes novos esquemas terapêuticos é 22.217 € *14.189 € a 

28.099 €+, sendo maior o custo associado quanto mais fármacos recentes estiverem envolvidos. A média 

de custo anual de um esquema convencional (sem novos fármacos) é 9.251 € o que implica que ocorre, 

com a introdução de pelo menos um dos novos fármacos, um aumento de 2,4 vezes no custo anual por 

doente. 

CONCLUSÕES 

O impacto económico da falência terapêutica dos esquemas convencionais é elevado, uma vez que o 

custo de tratamento anual por doente mais do que duplicou com os novos antiretrovirais. Afigura-se 

essencial definir estratégias que previnam a falência das terapêuticas convencionais e evitem a 

necessidade de terapêuticas de resgate. A poupança gerada permite um investimento substancial ao 

nível dos recursos humanos e tecnológicos necessários para a implementação destas estratégias. 
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(70) TRATAMENTO DE MORDEDURAS E PICADAS DE ANIMAIS 
Rita Lopes* Serviços Farmacêuticos do Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE 

ritajoaotinoco@gmail.com   

INTRODUÇÃO 

Uma mordedura ou uma picada podem ser de avaliação difícil e diagnóstico pouco seguro. A ferida pode 

estar infectada pela flora bacteriana do órgão com que o animal agressor atacou, pelas bactérias da 

própria pele, ou por conspurcação posterior; pode ainda ser porta de entrada de agentes infecciosos de 

que esse animal seja acidentalmente vector. Muitos animais produzem tóxicos com que inoculam as 

suas vítimas. Da acção desses venenos pode resultar desde uma mera reacção local, até uma reacção 

sistémica potencialmente letal, variável com a espécie animal, com as condições da mordedura e com a 

reacção orgânica da vítima. 

OBJECTIVOS 

Actualização dos conhecimentos relativamente ao tratamento de mordeduras e picadas de animais de 

forma a capacitar o Farmacêutico Hospitalar com as competências que lhe permitam disponibilizar 

informação actualizada. 

MÉTODOS 

Avaliação e selecção das fontes bibliográficas primárias, secundárias e terciárias relevantes, em suporte 

físico, digital e virtual necessário à disponibilização de informação. Estudo bibliográfico que utiliza como 

fontes a Internet, normas e recomendações da Direcção Geral de Saúde (DGS), Organização Mundial de 

Saúde (OMS), The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA/CPMP), Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC), e literatura farmacêutica e médica específica do tema em estudo. 

Utilização das bases de dados da Micromedex® como fontes de pesquisa, com bons resultados. As 

fontes de informação com resultados mais satisfatórios no que concerne ao conteúdo e facilidade de 

acesso para a obtenção da informação necessária foram as fontes em formato físico. Consulta de 

médicos intensivistas e farmacêuticos seniores dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Análise dos 

dados estatísticos do ano de 2008, fornecidos pelo Centro de Informação Antivenenos (CIAV). 

RESULTADOS 

Analisada a informação disponível efectuou-se uma síntese da informação necessária no caso de uma 

mordedura ou picada de um animal relativamente à etiologia, tempo de incubação, sinais e sintomas, 

transmissão, profilaxia, terapêutica primária e terapêutica alternativa. Apresentam-se os dados 

estatísticos fornecidos pelo Centro de Informação Antivenenos (CIAV), relativos ao ano de 2008, por tipo 

de agente, distribuição mensal, região, sexo, avaliação e escalão etário. 

CONCLUSÕES 

Este trabalho permitirá melhorar a base de conhecimentos do Farmacêutico Hospitalar para poder 

disponibilizar informação credível, capacitando-o para a detecção precoce e para uma resposta 

apropriada. Concomitantemente, servirá de suporte à preparação dos Serviços Farmacêuticos, para uma 

acção adequada, no âmbito das intoxicações. 
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*este trabalho foi apresentado nas Reuniões das Quintas-feiras, em Fevereiro de 2009, nos Serviços 

Farmacêuticos dos Hospitais da Universidade de Coimbra, enquanto exercia funções nesse hospital, sob 

a direcção da Ex. ma Sra. Dra. Odete Isabel, dando cumprimento ao Plano de Formação Profissional dos 

Farmacêuticos, coordenado pela Chefe de Divisão, Ex. ma Sra. Dra. Alda Maria Couceiro 
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(71) TRATAMENTO DE INTOXICAÇÕES POR PESTICIDAS 
Rita Lopes* Serviços Farmacêuticos do Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE 

ritajoaotinoco@gmail.com   

INTRODUÇÃO 

As intoxicações devidas aos pesticidas podem ser agudas, quando se manifestam imediatamente depois 

da absorção do composto numa quantidade suficiente para induzir a ocorrência de sintomas, ou 

crónicas, quando se manifestam depois de um período mais ou menos prolongado de exposição, o que 

depende do composto, da dose, da via e da duração da exposição e do indivíduo afectado. As 

intoxicações agudas são as mais importantes para os profissionais envolvidos no seu tratamento, sendo 

mais frequentemente devidas a piretróides, organofosforados, glifosato, paraquato e organoclorados. 

OBJECTIVOS 

Actualização dos conhecimentos do Farmacêutico Hospitalar relativamente ao tratamento de 

intoxicações por pesticidas de forma a desenvolver competências neste âmbito, que lhe permitam 

disponibilizar informação adequada. 

MÉTODOS 

Avaliação e selecção das fontes bibliográficas primárias, secundárias e terciárias relevantes, em suporte 

físico, digital e virtual necessário à disponibilização de informação. Estudo bibliográfico que utiliza como 

fontes a Internet, normas e recomendações da Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR), Direcção Geral da Protecção das Culturas (DGPC), U. S. Environmental Protection Agency 

Office of Pesticides (EPA), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Occupational Safety and 

Health Administration (OSHA) e literatura farmacêutica e médica específica deste tema, para 

complementar e validar a informação recolhida anteriormente. Consulta de farmacêuticos seniores e 

médicos intensivistas dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Utilização das bases de dados 

Extension Toxicology Network (EXTOXNET) e Pesticide Database site como fontes da pesquisa, com bons 

resultados. Análise dos dados estatísticos dos anos de 2006, 2007 e 2008, fornecidos pelo Centro de 

Informação Antivenenos (CIAV). 

RESULTADOS 

Analisada a informação disponível efectuou-se uma síntese da informação necessária no caso de uma 

intoxicação por pesticidas, relativamente ao enquadramento legal, classes de pesticidas, síndromes 

tóxicas mais comuns, abordagem inicial de um intoxicado, reacções anafilácticas, controlo das 

convulsões, toxicologia, vias de absorção, receptores afectados, sinais e sintomas, tratamento e contra-

indicações. Esta informação foi complementada com os dados estatísticos fornecidos pelo Centro de 

Informação Antivenenos (CIAV), relativos aos anos de 2006, 2007 e 2008, por tipo de agente, 

distribuição mensal, região, sexo, avaliação, escalão etário e tipo de pesticida responsável por 

intoxicações nas crianças e nos adultos. 

CONCLUSÕES 

Este trabalho servirá de suporte à preparação dos Serviços Farmacêuticos para uma acção adequada, no 

âmbito das intoxicações, e permitirá melhorar a base de conhecimentos do Farmacêutico Hospitalar, 

capacitando-o para a detecção precoce e para uma resposta adequada. 
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*este trabalho foi apresentado nas Reuniões das Quintas-feiras, em Fevereiro de 2009, nos Serviços 

Farmacêuticos dos Hospitais da Universidade de Coimbra, enquanto exercia funções nesse hospital, sob 

a direcção da Ex. ma Sra. Dra. Odete Isabel, dando cumprimento ao Plano de Formação Profissional dos 

Farmacêuticos, coordenado pela Chefe de Divisão, Ex. ma Sra. Dra. Alda Maria Couceiro 
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(72)  “Hormonoterapia em carcinoma da mama hormonodependente: 

Como tem evoluído e para onde caminha” 
Florbela Braga Helena Carvalho João Martins Sofia Magalhães   

INTRODUÇÃO 

As doenças oncológicas constituem um dos maiores problemas de saúde pública do mundo actual. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê que os 10 milhões de casos registados em 2002, aumentem 

para 25 milhões, em 2025. Em 2004 a OMS registou 7,4 milhões de mortes (cerca de 13% de todas as 

mortes a nível mundial) relacionadas com problemas oncológicos, sendo 519 mil devido a carcinoma da 

mama (CM). Do ponto de vista financeiro, anualmente, são gastos nos Estados Unidos cerca de $7 

biliões em tratamentos para o CM. 

O CM é a forma de cancro mais comum na mulher e encontra-se no nono lugar de causas de 

mortalidade em mulheres europeias, tendo uma origem multifactorial. A probabilidade de desenvolver 

CM é largamente influenciada pela história familiar, podendo estar relacionada com uma mutação 

genética que envolve os genes BRCA1 e BRCA2. Também são factores de risco o regime alimentar, o 

aumento da idade (atinge o nível máximo durante a menopausa) e a nuliparidade. O consumo de 

tabaco, as bebidas alcoólicas e os métodos anticontraceptivos hormonais ainda não estão 

completamente comprovados. 

Durante o ano de 2007, no Instituto Português de Oncologia do Porto FG, EPE, 18,2% dos doentes 

seguidas nesta instituição, detinham o diagnóstico de CM, correspondendo a um total de 1106 doentes. 

Uma das terapias adjuvantes mais utilizadas e eficazes para prevenir reincidências no aparecimento do 

CM hormonodependente, é a hormonoterapia, após cirurgia, quimioterapia e/ou radioterapia. Esta 

abordagem terapêutica é efectuada, no Instituto Português de Oncologia do Porto FG, EPE, com os 

fármacos Tamoxifeno 20 mg, Anastrozol 1mg, Letrozol 2,5 mg ou Exemestano 25mg. O tamoxifeno 

funciona como antagonista dos receptores α de estrogénio e os restantes funcionam como inibidores da 

aromatase, enzima responsável pela produção de estrogénio, a partir da androstenediona. 

Torna-se deste modo fundamental que o Farmacêutico Hospitalar, contactando diariamente com os 

doentes em ambulatório, conheça as terapias utilizadas, os efeitos secundários, as interacções e a 

posologia mais eficaz, de forma a poder auxiliar o doente no decorrer da terapia, contribuindo para o 

sucesso da mesma. 

OBJECTIVOS 

Efectuar uma análise comparativa e tendencial dos fármacos usados em hormonoterapia para CM 

hormonodependente prescritos no Instituto Português de Oncologia FG, EPE, desde 2004 até 30 de 

Junho de 20009. 

MÉTODOS 

Efectuou-se uma análise quantitativa referente ao período de 1 de Janeiro de 2004 a 30 de Junho de 

2009, sobre fármacos anteriormente referidos dispensados em ambulatório aos doentes seguidos no 

Instituto Português de Oncologia FG, EPE, com diagnóstico de CM hormonodependente. 
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O levantamento dos dados foi obtido recorrendo ao sistema informático utilizado na instituição, tendo 

posteriormente recebido o tratamento estatístico adequado aos objectivos propostos. 

Adicionalmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, tendo como objectivo uma actualização 

relativamente à evolução da abordagem para o tratamento desta patologia. 

RESULTADOS 

A apresentação dos resultados obtidos será realizada em gráficos onde é efectivada: 

• A evolução do consumo dos fármacos anastrosol, tamoxifeno, letrozol e exemestano no referido 

período de tempo; 

• A comparação entre o número de doentes com cada uma das terapêuticas instituídas; 

CONCLUSÕES 

Verificou-se que as abordagens terapêuticas para CM hormonodependente sofreram algumas 

optimizações, permitindo assim adequar cada tratamento às características fitopatológicas do doente. 

Registou-se ainda um aumento do número de doentes com a referida patologia/diagnóstico. Esta 

evolução permite aumentar o sucesso do tratamento, evitar recidivas e prolongar o tempo de 

sobrevivência dos doentes, diminuindo assim a mortalidade e a morbilidade 

Torna-se imperativo que o Farmacêutico Hospitalar, um dos profissionais de saúde mais próximo dos 

doentes e ao qual estes têm mais facilmente acesso, esteja bem informado sobre o problema do CM e 

acompanhe o evoluir das novas terapias, de forma a harmonizar todo o processo de tratamento, tendo 

sempre em atenção as características fitopatológicas do doente. 
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(73) Custos com medicamentos em Cuidados de Saúde Primários no 

distrito da Guarda entre 2003 e 2008 
Maria Conceição Quinaz, Eugénia Marques, Isabel Silva, Jorge Aperta   

INTRODUÇÃO 

A prestação de cuidados de saúde primários (CSP) abrange duas vertentes: a Saúde Pública e a Medicina 

Geral e Familiar. Em Medicina Geral e Familiar, os CSP são garantidos, principalmente, pelos Centros de 

Saúde, que constituem a base do sistema de saúde e que, enquanto tal, pautam a sua actuação pela 

proximidade às comunidades locais. O incentivo à prevenção tem sido central na política do Ministério 

da Saúde, com o objectivo simultâneo de melhorar o seu acesso por parte da população e garantir um 

controlo sustentado dos gastos com medicamentos. 

OBJECTIVOS 

Avaliar os gastos com medicamentos na rede de CSP no distrito da Guarda de 2003 a 2008. Identificar os 

grupos terapêuticos que mais contribuíram para a despesa durante este período. 

MÉTODOS 

Análise de dados relativos à aquisição e distribuição de medicamentos pela Sub-Região de Saúde da 

Guarda (SRSG), de 2003 a 2008. Análise ABC dos valores de consumo anuais referentes ao período em 

estudo. 

RESULTADOS 

O gasto total com medicamentos durante os 6 anos a que se refere o estudo foi de 6.134.298 euros. Os 

anos de 2003 e 2006 foram o que mais contribuíram para a despesa total, ambos com 17,3%, sendo 

2005 o ano em que menos se gastou (15,1%). Os grupos farmacoterapêuticos com maior 

representatividade nos gastos totais foram os contraceptivos (41,2%), as vacinas (25,3%) e o material de 

penso (11,8%). A contribuição dos contraceptivos para o valor dos consumos anuais, ao longo do 

período em causa foi: 2003 - 44%; 2004 – 48%; 2005 – 53%; 2006 – 37%; 2007 – 34%; 2008 – 31%. Em 

relação às vacinas, as fracções correspondentes foram: 2003 - 14%; 2004 – 16%; 2005 – 15%; 2006 – 

34%; 2007 – 36%; 2008 – 37%. A despesa com material de penso oscilou entre os 10-13% do valor de 

consumo anual total. 

CONCLUSÕES 

Os gastos médios anuais foram muito similares. Esta similitude deve-se essencialmente à 

simultaneidade entre a redução dos gastos em contraceptivos e o incremento da despesa com vacinas. 

A diminuição do valor gasto em contraceptivos começou a verificar-se a partir da emissão da Circular 

Normativa da Direcção-Geral da Saúde Nº 07/DSMIA, de 28/11/05, referente à aprovação de uma lista 

de contraceptivos distribuídos pelas instituições do Serviço Nacional de Saúde. Assim, a SRSG suspendeu 

a distribuição de alguns contraceptivos, passando as utentes a adquiri-los na Farmácia Comunitária. A 

campanha de vacinação contra a Meningite C (2006) e o início da campanha de vacinação contra o Vírus 

do Papiloma Humano (2008) são responsáveis pelo considerável aumento do valor gasto em vacinas. 
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(74) DOENÇAS RARAS 
Aguiar, Paulina; Cunha, Teresa; Rocha, Patrocínia; Soares, Cristina   

INTRODUÇÃO 

As doenças raras por definição são doenças cuja prevalência é inferior a 5 em 10 000 pessoas. Estima-se 

que existam entre 5 000 e 8 000 doenças raras diferentes, afectando no seu conjunto até 6% da 

população. Das doenças raras já identificadas, cerca de 80% têm natureza genética. Em cada semana, 

estima-se que sejam descritas cinco novas doenças a nível mundial. A maioria delas (~65%) tem uma 

expressão clínica grave e incapacitante, tem um aparecimento precoce (~66% antes dos dois anos de 

idade), são causadoras de dor aguda, intensa e crónica (um em cada cinco doentes) e associam 

deficiência motora, sensorial ou intelectual. 

OBJECTIVOS 

Demonstrar a importância das doenças raras. 

MÉTODOS 

Recolha de dados das consultas especializadas. 

Pesquisa Bibliográfica. 

RESULTADOS 

Não foi possível obter dados sobre todas as doenças raras que são tratadas no CHP. São conhecidas 

cerca de 300 doenças raras em Portugal, sendo as doenças hereditárias do metabolismo as mais 

frequentes. 

Elencam-se as doenças diagnosticadas e seguidas nas consultas externas, tratamentos associados e 

respectivos custos. 

CONCLUSÕES 

O peso social das doenças raras atinge além dos doentes, os seus familiares e cuidadores. O seu 

diagnóstico é difícil e a maior parte das vezes tardio. 

As doenças raras contribuem significativamente para a morbimortalidade nos primeiros 18 anos de vida. 

Os factores desfavoráveis como a raridade, a gravidade e a diversidade das doenças raras tornam-nas 

pouco vulneráveis às intervenções do sector da saúde. 

A existência de consultas especializadas para além de centrar recursos, tornam mais eficazes a detecção 

e o tratamento destas doenças. 
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(75) Utilização de Bortezomib no Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 

nos anos de 2008/2009: clínica e padrão de prescrição 
João Ribeiro, Olímpia Fonseca, Paula Goulão   

INTRODUÇÃO 

O bortezomib é um fármaco citotóxico especificamente concebido para inibir a actividade do tipo 

quimiotripsina do proteosoma 26S nas células dos mamíferos; recentemente viu as suas indicações 

serem modificadas, abrangendo também doentes com mieloma múltiplo não tratados previamente, e 

não candidatos a transplante de medula óssea, sendo que, anteriormente, estava só indicado em 

monoterapia em doentes com mieloma múltiplo em progressão que tivessem recebido pelo menos uma 

terapêutica prévia. Esta alteração pode levar a um substancial aumento do número de doentes 

candidatos, com previsível aumento exponencial dos custos face à anterior abordagem terapêutica. 

OBJECTIVOS 

Verificando-se nos anos 2008/2009 um aumento significativo da utilização do bortezomib no Centro 

Hospitalar Cova da Beira (CHCB) e coincidindo este período com a nova aprovação deste fármaco, 

pretendeu-se analisar a actual utilização do bortezomib no nosso hospital, bem como, e se possível, a 

eficácia desses tratamentos 

MÉTODOS 

Analise dos processos clínicos dos doentes em terapêutica com bortezomib no CHCB, verificando em 

que situações clínicas este fármaco foi utilizado nos anos de 2008/2009, esquema terapêutico e 

resposta ao tratamento 

RESULTADOS 

Este estudo incluiu 6 doentes com uma média de idades de 76,66 anos, sendo 66% do sexo feminino. 

Verificou-se que, nos anos em estudo, o bortezomib foi apenas utilizado em doentes com Mieloma 

múltiplo (1 IgA Lambda, 3 Ig G Lambda, 1 Ig G Kappa e 1 Ig A Kappa) em recaída após 1ª linha com 

tratamento anterior (Talidomida/Melfalam/Prednisolona). 

Cinco dos seis doentes tratados com bortezomib eram “não candidatos a transplante de medula óssea”. 

Os doentes foram tratados com bortezomib numa dose de 1,3 mg/m2, por via IV nos dias 1, 4, 8 e 11 de 

cada ciclo (repetindo o esquema a cada 21 dias). Em todos os casos, ao bortezomib associou-se a 

dexametasona em doses de 40 mg/dia por via oral nos mesmos dias (dias 1, 4, 8 e 11 do ciclo). 

Dependendo do caso juntou-se ainda ao tratamento, doses periódicas de um bifosfonato endovenoso ( 

a cada 3-4 semanas). 

Cinco dos doentes estudados encontravam-se à data, ainda, em tratamento, com uma média de 4 ciclos 

de quimioterapia/doente. 

Quanto à evolução do estado clínico verificou-se que: 
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O doente nº1, após o 1º ciclo apresentou-se assintomático, após 3º ciclo apresentou melhoria clínica e 

após o 5º ciclo apresentou diminuição clara da proteína Ig G Kappa. 

O doente nº2, após 1º ciclo apresentou melhoria analítica e após o 2º ciclo apresentava-se 

assintomático. 

O doente nº 3 após 1 ciclo apresentou melhoria clínica e após o 2º ciclo apresentava uma importante 

redução da proteína. 

O doente nº 4, após 5 ciclos com bortezomib apresentou uma recaída. 

Dois doentes, por início recente de terapêutica, não dispunham de avaliação clínica. 

CONCLUSÕES 

Verificamos que no período em estudo, no CHCB, apenas se utilizou o bortezomib, como tratamento do 

mieloma múltiplo em progressão, em doentes que receberam pelo menos uma terapêutica prévia, não 

havendo nenhum caso em que este fármaco fosse utilizado em primeira linha (ultima indicação 

aprovada). Ao bortezomib foi sempre associado a dexametasona. Os doentes tratados com bortezomib 

e dexametasona apresentavam à data uma taxa de resposta positiva (75% dos doentes com avaliação 

clínica apresentavam no final do 3º ciclo uma melhoria clínica e/ou analítica significativa), o que se 

encontra de acordo com os diversos estudos de eficácia demonstrado por este fármaco, quando 

utilizado no tratamento do mieloma múltiplo em segunda linha. Seria interessante continuar o estudo 

no sentido de “quantificar” o ganho em eficácia, não se dispondo para já de informação relativa a outras 

variáveis que permitam aferir a real efectividade no grupo populacional estudado. 
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(77) Avaliação da metodologia de pedidos de medicamentos dos Centros 

de Saúde do distrito da Guarda (2005 - 2009) 
Maria Conceição Quinaz; Eugénia Marques; Isabel Silva; Jorge Aperta   

INTRODUÇÃO 

No intuito de agilizar procedimentos, rapidez de comunicação, facilidade de actualizações em tempo 

útil, uniformização e registo de todos os procedimentos, foram criadas “requisições modelo”, 

personalizadas para cada Centro de Saúde (com ou sem: internamento, unidade de CDP), que circulam 

por via informatizada e onde os medicamentos estão organizados por grupos terapêuticos. Os pedidos 

efectuados à Sub-Região de Saúde da Guarda (actualmente, à Unidade Local de Saúde da Guarda) são 

mensais e a distribuição é efectuada segundo dias e trajectos pré-estabelecidos. 

OBJECTIVOS 

Controlo da distribuição dos medicamentos, à distância, e gestão dos Stocks nos Centros de Saúde do 

distrito da Guarda. 

MÉTODOS 

As “requisições modelo”, criadas em Janeiro de 2005, que circulam via informática, foram reunidas 

numa única base de dados. A análise destes registos permite avaliar muitos pormenores das rotinas 

diárias dos Centros de Saúde, no período em estudo, nomeadamente ter percepção de situações 

pontuais. 

RESULTADOS 

Verificamos que alguns Centros de Saúde fazem os pedidos de forma racional e ajustada aos consumos 

médios mensais; outros elaboram pedidos com alteração dos valores, falseando as suas verdadeiras 

necessidades. O diálogo e as justificações entre os Serviços Farmacêuticos e os Centros de Saúde tornam 

este processo dinâmico e enriquecedor uma vez que o farmacêutico tem uma atitude pró-activa, 

colmatando qualquer lacuna que surja. 

CONCLUSÕES 

Esta metodologia facilita o ajustamento das necessidades de cada Centro de Saúde, evitando 

desperdícios e promovendo uma correcta gestão de stocks. Por outro lado, permite uma intervenção 

directa do farmacêutico, enquanto agente de saúde pública e da prestação de Cuidados de Saúde 

Primários. 
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(78) Notificações de Reacções Adversas a Medicamentos 
Carla Sousa, Carmen Parreira, Cristina Soares, Maria Mouro, Patrício Marinho, Dina Vieira, Vasco Marçal, Brigitte 

Viegas, Ana Carvalho, Cristina Mascarenhas Gonçalves, Carminda Martins  

INTRODUÇÃO 

Casos como o Cloranfenicol e a Talidomida despertam os sentidos, quando pensamos em reacções 

adversas ao medicamento. Os Farmacêuticos são responsáveis por zelar pelo uso seguro e racional do 

medicamento e, necessariamente a conhecer de uma forma mais aprofundada os efeitos secundários e 

os dados científicos mais recentes. 

OBJECTIVOS 

Com este trabalho pretende-se abordar alguns artigos científicos subjacentes ao tema da 

farmacovigilância, das notificações espontâneas e confrontá-los com os resultados obtidos no estudo 

desenvolvido. 

MÉTODOS 

A recolha de dados em análise tem por base um estudo retrospectivo das notificações espontâneas 

registadas no contexto do exercício profissional dos Farmacêuticos do Hospital de Faro. 

RESULTADOS 

As notificações relativas a doentes em ambulatório foram cerca de 88% (n=102) e apenas 12% (n=102) 

em regime de internamento. 

Os medicamentos envolvidos nas notificações pertencem, maioritariamente, ao grupo de 

medicamentos anti-neoplásicos e imunomoduladores (73%) e anti-infecciosos e anti-retrovirais 

(15,15%). Entre estes destacam-se o letrozol, anastrazol, tamoxifeno e tenofovir+entricitabina. 

Os órgãos ou sistemas mais afectados pelas RAMs são o sistema gastrointestinal (21,01%) e o sistema 

nervoso (18,57%), seguidos da pele e do aparelho cardiovascular (13,92% e 10,97%, respectivamente). 

Algumas notificações abordaram a questão relacionada com a administração do medicamento. Estas 

situações verificaram-se em medicamentos de administração sub-cutânea, principalmente pelo 

desconforto na administração e por dificuldade em manipular o dispositivo de administração. 

Relativamente às notificações enviadas à Unidade Regional de Farmacovigilância do Sul, quanto à 

causalidade, 4 foram classificadas como “comprovadas”, 3 como “provável” e 2 como “possível”. As 

restantes notificações aguardam pareceres da URFS. 

Órgão/Sistema afectado pela RAM % de RAM 

Sistema cardiovascular e linfático 10,97 

Sistema endócrino 4,22 

Sistema gastrointestinal 21,01 
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Sistema musculo-esquelético 13,00 

Sistema nervoso 18,57 

Sistema reprodutivo 4,22 

Sistema respiratório 2,53 

Sistema urinário 1,68 

Ouvido 0,84 

Olhos 4,64 

Pele 13,92 

Dificuldade de administração 4,22 

CONCLUSÕES 

Este trabalho permitiu destacar o grupo de medicamentos mais susceptíveis de causar 

reacções adversas, assim como os sistemas mais afectados. 
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(79) CARACTERIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE COMPLEXO DE 

PROTROMBINA 
Ana Carvalho, Carla Sousa, Dina Veira, Carminda Martins   

INTRODUÇÃO 

As situações clínicas de hemorragia grave , por vezes com mais de 20% de perda do volume total de 

sangue, são um desafio no âmbito da emergência médica por representarem eminente perigo de vida 

do doente. Este problema é particularmente relevante no caso de doentes anticoagulados , e representa 

cerca de 30% dos óbitos causados por traumatismo.De entre as várias opções terapêuticas para o 

controlo da hemostase , destaca-se o complexo de protrombina, pelas suas propriedades , perfil de 

segurança da sua utilização e timing de resultados .O concentrado de protrombina foi introduzido no 

arsenal terapêutico do Hospital de Faro ,EPE em Abril de 2009 sob orientações de prescrição restritas, 

devendo a sua utilização ser vigiada e optimizada. 

OBJECTIVOS 

O objectivo deste estudo é a caracterização da utilização complexo de protrombina no Hospital de Faro, 

EPE. 

MÉTODOS 

Análise retrospectiva dos dados relativos à utilização do complexo de protrombina nos doentes 

atendidos em episódios de urgência e de internamento, durante o período de 1 de Abril a 31 de Agosto 

de 2009.Os Processos Clínicos dos doentes foram consultados, cumprindo as Guidelines de Boa Práctica 

Clínica. 

RESULTADOS 

Durante o período estudado, o complexo de protrombina foi administrado a 8 doentes (6 do género 

masculino e 2 do género feminino), com uma idade média de 62,5 anos.As situações clínicas nas quais 

foi utilizado este medicamento foram: acidente vascular cerebral hemorrágico + anticoagulação (37,5%), 

hemorragia activa (25%), insuficiência hepática(25%) e tromboembolismo (12,5%).Mediante a consulta 

dos dados, verificou-se que apenas 50% dos processos clínicos apresentavam o registo do International 

Normalized Ratio (INR) antes da administração do medicamento e apenas 37,5% o tinham após o registo 

de administração. Todos os doentes tratados fizeram uma toma única do medicamento. O número 

médio de unidades infundidas correspondeu a 1800 UI, variando entre 900 UI e 3000 UI. O custo médio 

do tratamento por doente foi de 787,50€.Do total de doentes tratados , 3 faleceram e 5 evoluíram 

favoravelmente tendo recebido alta hospitalar. 

CONCLUSÕES 

A maior parte das situações clínicas de emergência em que foi utilizado o complexo de protrombina 

relacionou-se com a necessidade da rápida reversão da anticoagulação oral. Parece haver vantagem 

para o doente na administração deste complexo proteico, pois a maior parte dos doentes analisados viu 

a sua situação clínica evoluir favoravelmente apesar do elevado custo deste medicamento 

comparativamente a outras terapêuticas.Constatou-se a falta de registo nos processos clínicos, quer de 

valores de INR, quer de dados relativos a segurança, o que dificulta a avaliação da selecção deste 
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medicamento perante a situação clínica, bem como a sua segurança e efectividade. Os resultados 

sugerem assim a necessidade de monitorização da utilização deste medicamento, tendo em vista o seu 

uso racional e gestão do seu impacto farmacoeconómico. 

 

  

  

  



 
 

 13º Simpósio Nacional | 2ª Semana APFH | O doente, o desafio de sempre 
18 a 21 de Novembro de 2009 | Europarque | Santa Maria da Feira 

 

165 
13º Simpósio Nacional | 2ª Semana APFH | O doente, o desafio de sempre 
 
LIVRO DE RESUMOS 

(80) SUSPENSÃO ORAL DE METOTREXATO – UMA NECESSIDADE EM 

PEDIATRIA 
Bruno Costa, Catarina Fontes, Florbela Braga, Henriqueta Sampaio, Luísa Pereira, Maria João Pelayo, Susana Pinto   

INTRODUÇÃO 

O metotrexato é uma substância que inibe a dihidrofolate-redutase, enzima essencial para a síntese das 

purinas e das pirimidinas. O metotrexato está indicado no tratamento de doenças neoplásicas como o 

coriocarcinoma, corioadenoma destruens, mola hidatiforme, leucemia linfoblástica aguda, cancro da 

mama, cancros epidermóides da cabeça e pescoço, linfoma cutâneo das células T, cancro do pulmão, 

linfoma não-Hodgkin e osteossarcoma. Está ainda indicado no tratamento da psoríase e artrite 

reumatóide, incluindo artrite crónica juvenil poliarticular, quando estas se manifestam de forma grave, 

recalcitrante e incapacitante. Em Pediatria, tem sido usado como terapêutica de manutenção na 

leucemia linfoblástica aguda. 

Em Portugal, esta substância apenas está disponível sob a forma de especialidades farmacêuticas sólidas 

e injectáveis, pelo que a inexistência de preparações apropriadas para uso pediátrico implica a sua 

preparação extemporânea. 

OBJECTIVOS 

Disponibilizar uma forma farmacêutica líquida oral de metotrexato, para administração em Pediatria, 

cuja preparação seja simples e exequível em câmara de fluxo laminar vertical. 

MÉTODOS 

Pesquisa bibliográfica em compêndios da especialidade. 

Foi seleccionada a concentração de 2mg/ml de metotrexato, a qual se apresenta adequada tendo em 

conta as doses frequentemente prescritas. 

A suspensão de metotrexato foi preparada a partir de comprimidos desta substância, previamente 

pulverizados. 

RESULTADOS 

São escassas as referências a fórmulas de líquidos orais contendo metotrexato. Não se encontrou 

descrita, na literatura científica consultada, estudos sobre a estabilidade de suspensões de metotrexato, 

pelo que se aplicaram as normas gerais estabelecidas pela Farmacopeia Americana e transcritas para o 

Formulário Galénico Português, que neste caso preconizam uma estabilidade de 14 dias, no frigorífico, 

ao abrigo da luz. Para garantir a estabilidade microbiológica, incluiu-se uma solução de metilparabeno e 

propilparabeno em propilenoglicol. 

Uma vez que a suspensão se destinava a uso pediátrico, atribuiu-se uma atenção especial à optimização 

do sabor e do aroma, de modo a contribuir para a adesão das crianças à terapêutica. Assim, a suspensão 

inclui sacarose e possui um aroma a banana. 
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Atendendo à natureza da preparação e de modo a garantir o seu correcto manuseamento em regime 

ambulatório, foram elaborados, procedimentos e normas de segurança relativas à sua administração, 

dispensados em conjunto com o medicamento. 

CONCLUSÕES 

As características organolépticas da suspensão oral de metotrexato 2mg/ml não sofreram alteração 

durante, pelo menos, 14 dias, quando armazenada no frigorífico, ao abrigo da luz, o que indicia que a 

preparação possui uma estabilidade física compatível com a sua utilização. Deste modo os Serviços 

Farmacêuticos do IPO Porto corresponderam ao desafio imposto pelas necessidades mais específicas 

dos doentes oncológicos pediátricos, que necessitam de metotrexato. 
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(81) Recuperação imunológica da nevirapina, comparativamente ao 

lopinavir/ritonavir, em associação com inibidores nucleósidos da 

transcriptase reversa, em doentes VIH-positivos não experimentados em 

tratamento anti-retroviral 
C Carvalho, A Pereira , JP Lopes da Cruz , AC Gonçalves, F Antunes Laboratório de Diagnóstico Molecular de Doenças 

Infecciosas da Faculdade de Medicina de Lisboa e Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Santa Maria.   

INTRODUÇÃO 

Tanto a nevirapina como o lopinavir/ritonavir são recomendados em esquemas de primeira linha de 

terapêutica anti-retroviral. No entanto, poucos estudos comparativos foram efectuados utilizando estes 

fármacos directamente neste contexto. 

OBJECTIVOS 

O seguinte estudo retrospectivo pretende comparar especificamente a recuperação imunológica entre 

esquemas de primeira linha contendo estes fármacos. 

MÉTODOS 

Analisaram-se um total de 120 doentes, que iniciaram terapêutica anti-retroviral, incluindo dois 

inibidores nucleósidos da transcriptase reversa mais nevirapina (Grupo A) ou lopinavir/ritonavir (Grupo 

B), entre Janeiro de 1998 e Dezembro de 2006 e que completaram mais de 12 meses de terapêutica 

inicial, alterando ou não o esquema base de nucleósidos. Os dados foram recolhidos a partir da consulta 

dos processos clínicos e analisados através do software SPSS versão 11.5. 

RESULTADOS 

O esquema base mais frequente em ambos os grupos foi a associação zidovudina/lamivudina (74% vs 

81%), tendo sido alterado somente em 8% dos indivíduos. A idade média foi de 48 anos, sendo 25% dos 

indivíduos do sexo feminino e 68% de etnia caucasiana. Trinta e quatro porcento estavam co-infectados 

com vírus da hepatite B ou C e 45% referiam boa adesão à terapêutica. Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos nestas variáveis. O log10 da carga viral inicial 

foi significativamente diferente entre os grupos (4.73 vs 5.22; p=0.003; teste t-student). Da mesma 

forma, também foi detectada diferença estatística entre os grupos no número de células T CD4+ iniciais 

(223 vs 118 células/mm3; média; p<0.001; teste t-student). Ao fim de 12 meses de terapêutica, essa 

diferença manteve-se (450 vs 313 células/mm3; média; p=0.002; teste t-student), detectando-se uma 

maior tendência para um maior aumento no número de células T CD4+ com o lopinavir/ritonavir e 

número inicial de células T CD4+ >50 e <100 células/mm3 (p=0.076; teste t-student) e com a nevirapina 

e número de células T CD4+ inicial >200 células/mm3 (p=0.129; teste t-student). 

CONCLUSÕES 

O lopinavir/ritonavir parece ser mais efectivo na recuperação imunológica quando o número de células 

T CD4+ inicial é >50 e <100 células/mm3. No entanto, os nossos dados também parecem indicar uma 

maior efectividade da nevirapina quando o número de células T CD4+ inicial é >200 células/mm3. 
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(82) Estudos de formulação e estabilidade de um colírio extemporâneo 

contendo eritropoietina. 
Ana C. Pires1, Paulo S. Ramalho2, Alexandra Silva1, Lídia M.D. Gonçalves1, António J. Almeida1 1 iMed.UL (Research 

Institute for Medicines and Pharmaceutical Sciences), Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa. 2Faculdade 

de Medicina, Universidade de Lisboa.   

INTRODUÇÃO 

A eritropoietina (EPO), fármaco de natureza proteica com acção hematopoiética, tem vindo a ser 

indicado para o tratamento do glaucoma [1]. A sua aplicação intra-venosa e intra-vítrea tem 

demonstrado um efeito neuroprotector e anti-apoptótico em células retinais ganglionares, mas a sua 

absorção sistémica pode causar problemas de hematopoiese [2]. Deste modo, a sua aplicação tópica 

ocular após formulação em veículo estéril apropriado pode constituir uma alternativa terapêutica 

relevante. 

OBJECTIVOS 

O objectivo do presente trabalho consistiu na formulação um colírio extemporâneo contendo EPO e na 

avaliação da estabilidade físico-química e microbiológica da proteína na preparação final. De modo a 

aumentar o tempo de contacto entre o fármaco e a superfície ocular, melhorando assim a sua 

biodisponibilidade, optou-se pela adição de um agente viscosante apropriado, o qual confere ao veículo 

uma viscosidade adequada. 

MÉTODOS 

O processo de formulação do colírio incluiu a selecção dos excipientes adequados, recorrendo-se a 

estudos de pH, osmolalidade e viscosidade. Entre outros foram estudados a hidroxipropilmetil celulose 

(HPMC) como agente viscosante, o cloreto de benzalcónio como agente conservante e o EDTA como 

agente quelante. A eficácia do conservante foi avaliada de acordo com a metodologia descrita na 

Farmacopeia Portuguesa (FPVIII). O veículo é esterilizado em autoclave. A EPO utilizada é obtida por 

descondicionamento de uma especialidade farmacêutica (preparação injectável) sendo adicionada ao 

veículo, na concentração requerida, imediatamente antes da aplicação. A sua estabilidade físico-

química, a 4ºC e a 37ºC, antes e após adição ao veículo estudado foi avaliada por electroforese (SDS-

PAGE). A quantificação da proteína foi efectuada pelo método do ácido bicinchonínico (BCA). 

RESULTADOS 

Dos estudos de formulação resultou um veículo para preparação extemporânea de um colírio, 

constituído por uma solução tampão de fosfato isotónica (pH 7,4), HPMC (0,75% p/v), cloreto de 

benzalcónio (0,01% p/v) e EDTA (0,05% p/v). O cloreto de benzalcónio demonstrou ser eficaz 6h após 

preparação, mantendo-se assim até ao final do ensaio (28 dias). Nas análises por electroforese 

demonstram a integridade da molécula do fármaco. 

CONCLUSÕES 

Com os resultados obtidos concluiu-se que a escolha dos excipientes para a formulação do colírio é 

adequada, originando um gel transparente, isotónico, com pH semelhante ao lacrimal e isento de 

microrganismos, em que a EPO mantém a sua integridade físico-química a 4ºC e a 37ºC. 
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(83) Registo e classificação de resultados negativos associados à 

medicação reais ou potenciais e respectivas Intervenções Farmacêuticas, 

em doentes internados ou de ambulatório. 
Amaral J.(a); Parola A.(a); Farinha H.(b); Sousa T.(a), Fétal L.(a), Rijo J.(a), Soares, R.(a); Rosa P.(a), Falcão M.(a), 

Falcão F.(c). (a) Farmacêuticos SF HEM; (b) Coordenadora SF HEM; (c) Directora SF CHLO   

INTRODUÇÃO 

Os farmacêuticos hospitalares podem melhorar as falhas da farmacoterapia, identificando, prevenindo e 

resolvendo os resultados negativos associados à medicação (RNM). Os RNM definem-se como 

“resultados na saúde do doente não adequados ao objectivo da farmacoterapia e associados ao uso ou 

falha no processo de utilização dos medicamentos” e as situações de risco de RNM definem-se como 

“situações em que o doente está em risco de sofrer um problema de saúde associado ao uso de 

medicamentos, geralmente pela existência de um ou mais problemas relacionados com medicamentos, 

que poderão ser considerados como factores de risco deste RNM”. 

No âmbito da farmacoterapia do doente, a actividade clínica do Farmacêutico (F) hospitalar engloba não 

só a detecção no doente de RNM ou de situações de risco de RNM, mas também as respectivas acções 

desencadeadas para a sua resolução. De acordo com Llmós F., a intervenção farmacêutica (IF) define-se 

como “uma acção do F na terapêutica e/ou no doente com o objectivo de resolver ou prevenir um 

resultado negativo da farmacoterapia”. No entanto, em meio hospitalar, a IF deverá incluir também a 

acção educativa por parte do F ao profissional de saúde, não contemplada na referida definição. 

Existem várias classificações publicadas de “drug related problems” e de IF, que não são sobreponíveis e 

que não se adequam na sua globalidade à realidade do F clínico hospitalar. Face a esta situação, 

pretendeu-se desenvolver um método padronizado de registo e classificação deste tipo de eventos que 

permita quantificar esta actividade e avaliar o seu impacto, no contexto das prescrições médicas a 

doentes internados ou em ambulatório. 

OBJECTIVOS 

Criar um método de registo e classificação que identifique os vários tipos de RNM e as suas causas, as 

situações de risco de RNM e as respectivas IF, em prescrições hospitalares. Este registo deve contemplar 

o “outcome” do doente e a aceitação da IF por parte do profissional de saúde ou do doente. 

MÉTODOS 

Estudo observacional descritivo. Comparação de várias classificações internacionais de “drug-related 

problems” (Strand et al, Consenso Granada III, PCNE v. 5, Apoteket AB-Westerlund system, PI-Doc®, 

entre outras) e das IF (Westerlund system, PI-Doc®, Llmós F et al, McDonough RP, Doucette WR). Para 

os RNM, adoptou-se a classificação do Consenso de Granada III. A cada RNM foram associadas 

diferentes causas referidas na literatura. A classificação de IF de Llmós F. foi incluída com algumas 

adaptações. O período de estudo foi o 2º semestre de 2008 e o 1º semestre de 2009 (12 meses). Foram 

recolhidas todas as intervenções efectuadas nas prescrições electrónicas e registadas no programa CPC, 

as monitorizações farmacocinéticas e as intervenções nos doentes de ambulatório (registo manual), do 

Hospital de Egas Moniz – CHLO EPE. A classificação sofreu ajustes durante a análise dos dados. 
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RESULTADOS 

Foram analisadas 4250 intervenções. A amostra abrangeu as IFs efectuadas nas prescrições electrónicas 

de todos os serviços de internamento e nos doentes de ambulatório. Foram eliminadas 405, que 

correspondiam a informações para optimizar o circuito de prescrição on-line ou de carácter 

administrativo ou IF com dados incompletos, ficando um total de 3845 IF. 

A tabela criada apresenta 3 partes: as situações de risco de RNM, os RNM e as IF. Definiram-se 3 tipos 

de situações em que é detectado um risco de RNM, após avaliação do perfil farmacoterapêutico ou 

atendimento do doente em ambulatório: (a) Selecção de fármaco inapropriado à patologia do doente 

(engloba 6 situações específicas); (b) Utilização inapropriada do fármaco pelo doente ou profissional de 

saúde (engloba 5 situações especificas); (c) Outros (inclui a identificação do doente em risco nutricional, 

a detecção de potenciais interacções farmacológicas significativas ou a probabilidade de efeitos 

adversos, entre outros). Em relação aos RNM identificados, após análise parcial ou total dos dados do 

doente (colectados após consulta da história clínica, análises bioquímicas e microbiológicas, discussão 

do caso clínico com a equipa assistencial ou entrevista ao doente), identificam-se 6 tipos (Granada III). 

Para cada RNM são sistematizadas pelo menos 3 causas possíveis. As IF definiram-se em 14 subtipos, 

agrupadas em 5 tipos: (I) Na quantidade de medicamento (alteração da dose, da frequência ou duração 

tratamento e hora administração); (II) Na estratégia farmacológica (adicionar, descontinuar ou sugerir 

alternativas); (III) Na educação do Doente (ensino sobre o uso correcto do medicamento e alterações 

comportamentais face ao mesmo); (IV) Na educação do profissional de saúde e (V) Outras (incluem 

algumas acções preventivas). A % de IF desencadeadas devido a um RNM detectado ronda os 90%, 

sendo a restante % referente a situações de risco de RNM. As IF mais prevalentes são as do tipo (I) 

seguidas pelas do tipo (II) e tipo (V). 

CONCLUSÕES 

Embora existam várias classificações na literatura, a presente classificação, que resultou da adaptação 

de vários estudos ao contexto hospitalar, adequa-se melhor à nossa realidade. A % de aceitação das IF 

deve ser parcialmente aferida porque as monitorizações farmacocinéticas, que correspondem a uma % 

elevada das IF, têm uma aceitação de 100%. 

Este estudo não avalia a gravidade dos RNM, o significado clínico das IF e as implicações económicas 

resultantes das mesmas. 

A ferramenta criada permite sistematizar e classificar as inúmeras situações que se apresentam ao F 

hospitalar, face à farmacoterapia dos doentes, as IF por ele desencadeadas e o registo do respectivo 

“outcome do doente”. Este método padronizado permitirá uma avaliação consistente do impacto dos 

cuidados farmacêuticos em meio hospitalar, no que respeita à prevenção dos erros de medicação e à 

redução dos RNM e situações de risco de RNM. 
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(84) Geriatria – Especialistas em saúde 
Teixeira C*, Carvalho C**, Sacarrão S***, Cruz C**** * Farmacêutica, ** Dietista, *** Assistente Social, **** 

Enfermeira ULS Guarda, EPE – Hospital de Nª Senhora da Assunção – Seia   

INTRODUÇÃO 

GERIATRIA – Especialistas em Saúde é um projecto que pretende proporcionar cuidados de saúde 

individualizados, no domicílio a idosos. Foi idealizado por uma equipa multidisciplinar de profissionais de 

saúde (Assistente Social, Dietista, Enfermeira e Farmacêutica) da ULS Guarda, EPE ¬– Hospital de Nossa 

Senhora da Assunção - Seia. Surge da necessidade de dar resposta no domicílio às numerosas situações 

de especial vulnerabilidade das pessoas idosas: desnutrição, polimedicação, isolamento social, 

patologias crónicas e dependências. 

OBJECTIVOS 

Estimular as competências pessoais dos idosos, assim como, a sua participação activa na promoção da 

sua própria saúde e autonomia. 

Delinearam-se três grandes estratégias de intervenção: Informar/Educar para a saúde através do 

desenvolvimento de competências pessoais; Prestar cuidados de prevenção de acordo com as 

necessidades das pessoas idosas; Orientar/Encaminhar tecnicamente as pessoas idosas e prestadores de 

cuidados. 

Queremos idosos com mais: Autonomia e Informação; Qualidade de Vida; Saúde; Mobilidade e 

Acessibilidade a Serviços de Saúde. 

MÉTODOS 

Em parceria com a Câmara Municipal de Seia e Juntas de Freguesia de Vide e Teixeira, foram 

seleccionadas cinquenta famílias, cujos critérios foram: idosos com 65 ou mais anos, fraca acessibilidade 

à sede do concelho, isolamento social e sem qualquer tipo de apoio da rede social de suporte formal. O 

período de execução do projecto é de um ano, prevendo três visitas domiciliárias: diagnóstico, 

intervenção e avaliação. 

As acções específicas para cada uma das profissionais envolvidas são: 

Farmacêutica: Educar e fazer aconselhamento terapêutico; Identificar e prevenir Problemas 

Relacionados com Medicamentos (PRM) - automedicação , falta de adesão, reacções adversas, 

interacções, etc; (método Dáder); Descrever os possíveis PRM. Intervenção e resultado. 

Dietista: Informar dos benefícios de uma alimentação equilibrada; Prevenir efeitos da desnutrição e 

desidratação, garantindo a ingestão adequada de todas as refeições propostas (líquidos e alimentos); 

Avaliar o Mini Nutritionl Acessement (MNA). Intervenção e resultado. 

Enfermeira: Melhorar os conhecimentos do próprio e/ou dos cuidadores em relação aos cuidados de 

saúde, quer na prevenção e/ou tratamento; Prevenir alterações anatomofisiológicas e a adequação do 

meio físico; Estimular um envelhecimento activo. Avaliação, intervenção e resultado. 
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Assistente Social: Fornecer a informação acerca da sua situação social; Prestar apoio psicossocial e 

orientação sócio – comunitária; Descrever a Situação Social. Intervenção e resultado. 

RESULTADOS 

Apresentação de relatório no 1º trimestre de 2010, com análise estatística e tratamento de dados em 

Excel e SPSS. 

CONCLUSÕES 

Este projecto constitui, um desafio à responsabilidade individual e colectiva pretendendo contribuir 

para um envelhecimento com mais saúde, autonomia e independência no concelho de Seia. 
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(85) Aplicação informática na análise dos Custos do Ambulatório e 

Hospital Dia no Hospital do Divino Espírito Santo, EPE 
Isabel Machado* Ana Cristina Castanha ** Madalena Melo *** * Estagiária do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa ** Farmacêutica Responsável pelo Ambulatório 

dos Serviços Farmacêuticos *** Directora dos Serviços Farmacêuticos Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta 

Delgada, EPE São Miguel, Açores   

INTRODUÇÃO 

A evolução da investigação na área do medicamento tornou possível o tratamento a um crescente 

número de doentes em regime de ambulatório, com vantagens directas na redução dos custos 

relacionados com o internamento hospitalar e na qualidade de vida dos doentes. Esta nova realidade 

obrigou os Serviços Farmacêuticos, responsáveis pela obtenção, distribuição e controlo de todos os 

medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos, a melhorarem as condições de 

gestão destas terapêuticas, através do desenvolvimento de uma aplicação informática. 

OBJECTIVOS 

Desenvolver uma aplicação informática em Microsoft Office Excel com vista à criação de uma base de 

dados de doentes do Ambulatório e do Hospital Dia (Amb.+ HD) que permita avaliar a distribuição dos 

custos com os medicamentos e outros produtos farmacêuticos nas referidas áreas. 

MÉTODOS 

Para a elaboração da base de dados de doentes do Ambulatório e do Hospital Dia, realizou-se uma 

análise retrospectiva dos registos farmacoterapêuticos manuais desses utentes, por serviço e por 

patologia. Procedeu-se, manualmente, a uma análise dos dados referentes aos custos do Ambulatório e 

do Hospital Dia, com os medicamentos e outros produtos farmacêuticos durante o ano de 2008. O 

levantamento exaustivo desses dados foi realizado durante 8 semanas, no período compreendido entre 

02 de Fevereiro e 31 de Março de 2009, nos vários serviços do Hospital Divino Espírito Santo, EPE. 

RESULTADOS 

Verificou-se que a distribuição percentual da avaliação dos custos nos Serviços Farmacêuticos é de 69% 

para o Amb.+ HD, 24% para o Internamento, 3% para o Bloco Operatório + Bloco de Partos, 2% para a 

Urgência e 2% para Outros.Constatou-se que as especialidades médicas: Oncologia, Nefrologia, 

Neurologia, Endocrinologia, Pediatria e Doenças Infecciosas são as que têm maior impacto 

económico no Amb.+HD. Dentro destas destaca-se ainda a Oncologia, pela utilização de 

terapêuticas inovadoras com elevado custo. 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento de uma aplicação informática permitiu caracterizar rapidamente a distribuição dos 

custos dos medicamentos, dos dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos dos Serviços 

Farmacêuticos.Tendo em conta que as áreas de maior impacto são Amb.+ HD (69%), torna-se essencial 

desenvolver nessas áreas ferramentas que permitam o seguimento farmacoterapêutico e, 

simultaneamente, a avaliação dos respectivos custos. 
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(86) Distribuição Tradicional e Ambulatório – Indicadores de Referência 
Bárbara Chaves* Sandy Garcia** Madalena Melo*** * Estagiária do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto ** Farmacêutica Responsável pela Distribuição 

Tradicional dos Serviços Farmacêuticos *** Directora dos Serviços Farmacêuticos Hospital do Divino Espírito Santo 

de Ponta Delgada, EPE São Miguel, Açores   

INTRODUÇÃO 

O medicamento adquire, hoje, uma dimensão especial no contexto global da medicina. Sendo o 

farmacêutico hospitalar especialista do medicamento deve ser o profissional responsável pela gestão de 

todos os seus circuitos no hospital. Nas instituições hospitalares, o sector de distribuição é o elo de 

ligação diário dos Serviços Farmacêuticos com as unidades de internamento e ambulatório. Assim, uma 

boa gestão das tarefas diárias e semanais, bem como dos respectivos recursos humanos, pode 

possibilitar um melhor aproveitamento do tempo com uma melhoria da qualidade do serviço prestado 

trazendo, obviamente, indiscutíveis vantagens para a instituição. 

OBJECTIVOS 

Com a finalidade de obter indicadores de referência, quantificou-se o número de solicitações efectuadas 

à Distribuição Tradicional e ao Ambulatório, bem como o tempo dispendido para a sua preparação. 

MÉTODOS 

O método consistiu no registo em ficha específica das intervenções efectuadas diariamente, na 

distribuição tradicional e no ambulatório, pelos farmacêuticos, técnicos de diagnóstico e terapêutica e 

assistentes. O levantamento exaustivo dos dados foi realizado durante 7 semanas, no período 

compreendido entre 12 de Março e 24 de Abril de 2009, nos vários serviços do Hospital Divino Espírito 

Santo, EPE. A amostragem foi do tipo sistemático e a análise estatística dos dados descritiva. 

RESULTADOS 

Verificou-se que a média do número de pedidos semanais por serviço foi de 2,76, tendo sido o mínimo 

de pedidos por serviço 2 e o máximo 6. Constatou-se que os serviços de medicina intensiva, urgência, 

oncologia, medicina 1 e bloco operatório apresentaram a média de 5,2 pedidos semanais. A maioria dos 

serviços (20) contou com uma média de 3,55 pedidos semanais e os restantes (13) com uma média de 2 

pedidos. Realizou-se a soma dos tempos médios gastos por dia em cada serviço e esta apresentou-se de 

uma forma geral directamente proporcional ao número de pedidos. 

CONCLUSÕES 

Os dados recolhidos possibilitaram calcular o número de pedidos semanais de todos os serviços, bem 

como, avaliar o tempo gasto pelos diferentes profissionais na satisfação dos mesmos. É recomendável o 

acompanhamento do farmacêutico aos serviços, porque assim, é feita “in loco” a avaliação quantitativa 

e qualitativa dos stocks, com vista à diminuição do número se solicitações e tempo dispendido. 

Por outro lado, as orientações das Boas Práticas de Farmácia Hospitalar e da Acreditação do HDES, EPE 

obrigam a individualização de determinadas terapêuticas, aumentando, dessa forma, o tempo 

dispendido com requisições nominais. Nestes casos, e não sendo possível reduzir o número de 

solicitações, é necessário aumentar os recursos humanos adstritos. 
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(87) Interligação dos Serviços Farmacêuticos com o Serviço de Doenças 

Infecciosas através de uma base de Dados Informática 
Inês Pereira* João Agria* Bruno Mendes** António Prisca *** Madalena Melo**** Francisco Melo Mota**** * 

Estagiários do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias de Lisboa ** Farmacêutico *** Especialista de Infecciologia **** Directora dos Serviços Farmacêuticos, 

madalenamelo@hdes.pt ***** Director do Serviço de Infecciologia Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta 

Delgada, EPE São Miguel, Açores   

INTRODUÇÃO 

Perante a actual diversidade de fármacos anti-retrovíricos existentes no HDES e o seu elevado custo, 

considerou-se oportuno proceder-se a uma análise da terapêutica prescrita e os custos inerentes aos 

doentes portadores de VIH da Consulta Externa do Serviço de Infecciologia, tendo em vista a melhoria 

do funcionamento nas suas variadas vertentes: prescrição, dispensa do medicamento, controlo da 

adesão e das reacções adversas, bem como do histórico terapêutico do doente. 

OBJECTIVOS 

Desenvolver uma base de dados informática articulada e partilhada com o Serviço de Infecciologia com 

o intuito de analisar os esquemas de Tratamento Anti-Retrovírico (TAR) prescritos e a sua adesão, bem 

como os custos associados à terapêutica. 

MÉTODOS 

Consulta dos registos manuais farmacoterapêuticos dos doentes do ano de 2008; Carregamento e 

validação médica das informações recolhidas;Elaboração do manual de procedimentos; 

A base de dados foi elaborada a partir do programa Microsoft Office Excel, recorrendo à análise 

retrospectiva dos registos farmacoterapêuticos manuais dos doentes.A Análise dos consumos da TAR e 

respectivos custos foi efectuada como base no programa informático de Gestão de Materiais do HDES 

(Produzido pelo IGIF actual ACSS) com o tratamento de dados em Excel. 

RESULTADOS 

No ano de 2008 o HDES tratou 64 doentes portadores de VIH. Destes doentes 70,3% eram do sexo 

masculino e 29,7% do sexo feminino, sendo que a média de idades foi de 37,9.Constatou-se que foram 

utilizados 20 esquemas terapêuticos diferentes, dos quais os mais prescritos foram: Lamivudina 150mg 

+ Zidovudina 300mg + Lopinavir 200mg + Ritonavir 50mg (13 doentes), Efavirenze 600mg + Emtricitabina 

200mg + Tenofovir 245mg (21 doentes). Verificou-se que as associações de grupos terapêuticos mais 

frequentes foram: 2 INTR + IP´s seguido de 2 INTR + INNTR.Observou-se que o esquema terapêutico 

mais dispendioso foi: Lamivudina 150mg + Zidovudina 300mg + Tenofovir 245mg + Efavirenze 600mg + 

Fosamprenovir 700mg + Ritonavir 100mg com um custo de 48,58 €/dia. 

CONCLUSÕES 

Com a implementação da base de dados informática, conseguiu-se articular os Serviços Farmacêuticos e 

o Serviço de Doenças Infecciosas permitindo uma rápida análise dos custos e garantindo, 

simultaneamente, a monitorização dos esquemas de Tratamento Anti-Retrovírico (TAR) o 

acompanhamento da adesão dos utentes. 
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(88) Abordagem à Terapêutica Sequencial 
Carla Senra* Conceição Sobral ** Madalena Melo *** * Estagiária do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa ** Farmacêutica Assessora Superior *** 

Directora dos Serviços Farmacêuticos Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE São Miguel, Açores   

INTRODUÇÃO 

A aplicação da terapêutica sequencial, promovendo a substituição da via de administração intra venosa 

pela via oral sem comprometimento da efectividade do tratamento, constitui actualmente uma 

estratégia na melhoria da qualidade de vida dos pacientes, com repercussão na redução dos gastos em 

saúde. De facto, a disponibilidade crescente de formas farmacêuticas orais mais económicas, associada 

a um menor risco de complicações, menor consumo de material necessário à preparação e 

administração da medicação, maior conforto para o utente e redução do tempo de internamento, 

constituem vantagens que justificam a substituição da via intravenosa pela via oral na terapêutica 

medicamentosa, desde que sejam salvaguardados os critérios respeitantes à situação clínica do paciente 

e ao medicamento em causa. Este trabalho pretende documentar as vantagens económicas associadas à 

implementação da terapêutica sequencial, por simulação em dez medicamentos utilizados no HDES por 

via IV, responsáveis por contribuir de forma significativa para os gastos com medicamentos neste 

hospital. 

OBJECTIVOS 

Identificar os dez medicamentos de formulação intravenosa, dentro dos que representam a maior 

percentagem de custos no HDES, passíveis de se adoptar a terapêutica sequencial e analisar o impacto 

económico da aplicação desta metodologia. 

MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido em duas fases. A primeira fase correspondeu à selecção dos medicamentos 

a integrar o universo de trabalho, considerando os seguintes parâmetros: custo unitário e/ou consumo 

(análise ABC), disponibilidade de formulação oral, grau de biodisponibilidade e volume de distribuição. 

Fazendo uso dos montantes envolvidos no consumo da formulação intravenosa destes medicamentos, 

foi feita a simulação da aplicação da terapêutica sequencial em diferentes cenários e avaliados os 

respectivos custos. 

RESULTADOS 

A análise farmacoterapêutica dos dez medicamentos estudados, permitiu evidenciar os antimicrobianos 

e os analgésicos e antipiréticos como os grupos de maior impacto. Comprova-se uma clara vantagem 

económica na adopção de regimes de terapêutica mista IV/Oral, sendo que, em alguns casos, ultrapassa 

os 50%. 

CONCLUSÕES 

A aplicação dos conceitos farmacoeconómicos decorrentes da utilização da terapêutica sequencial a 

nível hospitalar, poderá determinar uma linha de orientação na selecção e racionalização dos 

medicamentos de que se faz uso e melhorar a qualidade de vida dos utentes em tratamento. 
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(89) Impacto da Unidade de Dor do H.D.E.S., EPE na evolução do 

Consumo de Opióides 
Sofia Mendes* M. Teresa Flor de Lima** Isabel França *** Madalena Melo **** * Estagiária do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa ** Médica Anestesista 

Coordenadora da Unidade de Dor do H.D.E.S., EPE ***Farmacêutica da Equipa Multidisciplinar da Unidade de Dor 

**** Directora dos Serviços Farmacêuticos Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE São Miguel, 

Açores   

INTRODUÇÃO 

Considerando que o tratamento da dor crónica é, não só uma prioridade nas Instituições de Saúde, um 

direito que os doentes apresentam, mas, também, um dever dos profissionais em controlar a dor e o 

sofrimento que a acompanha, o uso de opióides para tratar a dor de intensidade moderada a intensa de 

origem oncológica e não oncológica leva a que a avaliação do consumo de opióides traduza uma norma 

de qualidade dos cuidados de saúde. Segundo a OMS, o consumo de opióiodes per capita traduz a 

qualidade do tratamento da dor assim, a avaliação do contributo de uma Unidade de Dor no tratamento 

da dor crónica num Hospital é de uma actualidade e importância relevantes. 

OBJECTIVOS 

Avaliar a importância da Unidade de Dor do H.D.E.S., no tratamento do doente com dor crónica, através 

do consumo de opióides. 

MÉTODOS 

• Recolha e tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos opióides no H.D.E.S., EPE, em 

particular na Unidade de Dor, num período definido; 

• Análise crítica e discussão dos resultados obtidos; 

• Avaliação dos resultados no que diz respeito à progressão do consumo dos medicamentos opióides no 

H.D.E.S., EPE. 

RESULTADOS 

• Verifica-se um consumo crescente de opióides no H.D.E.S., EPE ao longo dos anos; 

• A utilização de opióides, por parte da Unidade de Dor é superior aos restantes Serviços. 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos traduzem um aumento no consumo de opióides desde 1999, data de 

implementação da Unidade de Dor;Parece evidenciar-se a importância desta Unidade na melhoria do 

tratamento dos doentes com dor crónica do H.D.E.S., EPE. 
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(90) Reacção adversa medicamentosa à varfarina: papel das interacções 

medicamentosas - Análise baseada num caso clínico 
Isabel Brazinha*, Serviços Farmacêuticos da Unidade Local de Saúde Norte Alentejano, *Farmacêutica   

INTRODUÇÃO 

A varfarina constitui um paradigma da importância com que se podem revestir as interacções 

medicamentosas. Para além de ter sido observado in vivo interacções com cerca de 120 fármacos, o 

estreito intervalo terapêutico deste fármaco potencia interacções de elevado significado clínico. O 

conhecimento dos mecanismos que estão na base das interacções medicamentosas permite predizer 

que fármacos podem potencialmente interagir mas não contudo a magnitude da interacção, sujeita a 

múltiplos factores de variabilidade inter-individual. Para além disso, as limitações quanto a evidência 

clínica existente faz com que a avaliação causal de casos suspeitos continua indispensável. 

OBJECTIVOS 

Avaliar qual o papel das interacções medicamentosas no desenvolvimento da toxicidade apresentada 

por determinado paciente no seguimento da administração de varfarina. 

MÉTODOS 

Identificação dos fármacos potenciais precipitantes de uma interacção com a varfarina assim como dos 

fármacos que possam alterar a farmacocinética destes, mediante pesquisa bibliográfica em fonte 

bibliográfica terciária e numa tabela de interacções pelo citocromo P450.1 

Foi estabelecido com critério de exclusão as interacções que não levam a um aumento do tempo de 

protrombina ou de forma declaradamente mínima. 

Avaliação da probabilidade de cada uma de estas interacções assim como, na ausência de ensaios 

clínicos, dos casos clínicos que as suportam através da aplicação da escala de probabilidade de 

interacções medicamentosas “Drug Interaction Probability Scale”, instrumento de avaliação causal de 

interacções medicamentosas, adaptado do nomograma de Naranjo, por Horn et al. 2 

A informação necessária para responder à DIPS foi pesquisada em fontes bibliográficas terciárias e em 

artigos relevantes para o caso, disponibilizados pelo motor de busca de bibliografia científica B-on. 

RESULTADOS 

Foram identificados os seguintes fármacos potenciais precipitantes de uma reacção adversa 

medicamentosa interagindo com a varfarina: o omeprazol, a lactulose, e a fluoxetina, a enoxaparina e o 

metamizol, destes foram excluídos o metamizol e a enoxaparina. 

A fluoxetina foi identificada com potencial fármaco inibidor da metabolização do omeprazol. Foram 

ainda encontrados dados indicadores de uma inibição do metabolismo da fluoxetina pelo omeprazol e 

pela metoclopramida. 

A interacção varfarina / omeprazol, foi estimada como possível. Por outro lado a interacção 

farmacocinética omeprazol / fluoxetina foi estimada como duvidosa. 
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A interacção varfarina / fluoxetina, descrita em três casos clínicos avaliados como possíveis, foi estimada 

como possível. Se por um lado a interacção farmacocinética fluoxetina / omeprazol foi estimada como 

possível, a interacção farmacocinética fluoxetina / metoclopramida foi estimada como duvidosa. 

A interacção varfarina / lactulose foi estimada como possível. 

Outras causas, neste caso, podem ser apontadas para o desenvolvimento de toxicidade: a anorexia, 

valores iniciais de tempo de protrombina superiores ao normal, a idade e a presença de um 

polimorfismo genético de metabolização lento via CYP 2C9, o único factor que pode explicar por si a 

magnitude da reacção adversa observada desencadeada pela varfarina. 

CONCLUSÕES 

Os resultados indicam várias intervenções possíveis quanto a resolução da reacção adversa à varfarina 

ocorrida neste paciente. 

A escala de probabilidade de interacções medicamentosas “Drug Interaction Probability Scale” proposta 

por John R Horn, Philip D Hansten, and Lingtak-Neander Chan, consistiu uma guia útil a avaliação de 

todos os factores a ter em consideração na avaliação causal de uma interacção, mantendo-se contudo 

imprescindível uma avaliação crítica dos resultados obtidos. 

Referências bibliográficas: 

1- Flockhart DA. Drug Interactions: Cytochrome P450 Drug Interaction Table. Indiana University School 

of Medicine (2007). http://medicine.iupui.edu/flockhart/table.htm. 

2- Horn J, Hansten P, and Chan LN, 2007. Proposal for a New Tool to Evaluate Drug Interaction Cases. 

The Annals of Pharmacotherapy 41: 674-680 
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(91) A INTERVENÇÃO DO FARMACÊUTICO HOSPITALAR NA 

ACREDITAÇÃO DO CENTRO HOSPITAR COVA DA BEIRA, E.P.E 
Sandra Rolo*; Manuel Morgado*; Fernando Campos*; Idalina Freire*; João Ribeiro*; Margarida Sobral*; Mónica 

Guardado*; Paula Goulão*; Rita Oliveira*; Olímpia Fonseca*** Farmacêuticos do CHCB, EPE; ** Directora dos 

Serviços Farmacêuticos do CHCB, EPE 

INTRODUÇÃO 

No âmbito do processo de acreditação em qualidade do Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. (CHCB), 

segundo o modelo da Joint Comission International (JCI), iniciado em Maio de 2004, os farmacêuticos 

hospitalares elaboraram diversos Procedimentos Operativos (PO) e Procedimentos Internos (PI). Estes 

documentos visam descrever de forma detalhada as diversas etapas e/ou aspectos a ter em 

consideração para o desempenho de uma determinada actividade. Contribuem para a uniformização e 

aumento da eficiência e segurança das actividades desenvolvidas, conduzindo, desta forma, a uma 

melhoria da qualidade dos serviços prestados. Os PO descrevem actividades desenvolvidas unicamente 

pelo próprio serviço que os elabora. Os PI dizem respeito a vários serviços ou sectores do hospital e 

contribuem para a sua adequada interligação. 

OBJECTIVOS 

Analisar, qualitativa e quantitativamente, os PO e PI elaborados pelos farmacêuticos hospitalares, no 

âmbito do processo de acreditação em qualidade do CHCB. 

MÉTODOS 

O estudo foi efectuado através da análise do Manual da Qualidade elaborado no âmbito da acreditação 

do CHCB pela JCI, tendo em vista proceder ao levantamento dos PO e PI elaborados exclusivamente 

pelos farmacêuticos hospitalares. Não se consideraram neste trabalho os procedimentos elaborados 

pelas diversas Comissões Hospitalares nas quais os farmacêuticos hospitalares desempenham também a 

sua actividade. 

RESULTADOS 

Os farmacêuticos hospitalares elaboraram 15 PO (respeitantes unicamente aos serviços farmacêuticos, 

SF), 11 PI (respeitantes a diversos serviços do hospital, incluindo os SF) e 20 elaborados pela CFT. Os PO 

visaram as seguintes actividades/áreas dos SF: Controlo de stocks e validades; Recursos humanos no 

laboratório de farmacotecnia; Preparação de citotóxicos; Normas em caso de acidente envolvendo 

citotóxicos; Preparação e controlo de qualidade de fórmulas farmacêuticas estéreis e não estéreis (3 

PO); Reembalagem de medicamentos orais sólidos; Normas para a recepção e armazenamento de 

matérias-primas e material de embalagem; Preparação de água purificada; Controlo e registo da 

temperatura da arca frigorífica de medicamentos; Farmacocinética clínica; Ensaios clínicos; AUE; 

Armazenamento e Distribuição. Os PI elaborados foram os seguintes: Regulamento Interno da Farmácia; 

Dispensa de medicamentos em ambulatório; Distribuição de medicamentos hemoderivados; Centro de 

Informação de Medicamentos; Aquisição e distribuição da metadona líquida; Distribuição individual 

diária em dose unitária de medicamentos; Recepção de ofertas de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos; Conferência de medicamentos/outros produtos Farmacêuticos; Controlo de stocks e 
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validades dos Armazéns dos SF; Recolha de lotes de Medicamentos ordenada pelo Infarmed ou 

Produtores/ Distribuidores; Dispensa de Talidomida.  

Os procedimentos elaborados pela CFT abrangem as políticas respeitantes ao medicamento definidas 

para a Instituição. 

CONCLUSÕES 

A diversidade e a complexidade das actividades desenvolvidas pelo farmacêutico hospitalar, fazem 

deste profissional de saúde um parceiro indispensável na elaboração e implementação de um Manual 

da Qualidade, tendo em vista a eficiência, segurança e garantia de qualidade dos SF e da própria 

instituição hospitalar. 
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