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LIVRO DE RESUMOS

MensageM de boas-vindas 

Colega,

Neste ano de 2010 a 3ª Semana APFH, é um marco na celebração dos 20 anos da funda-
ção da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares. Todo o seu programa foi 
concebido e elaborado no contexto dessa comemoração.

 O VII Congresso Nacional da APFH, tem este ano o mote “20 anos APFH - Superar os 
limites”. Não foi por acaso que escolhemos o tema. Muito menos por uma qualquer pre-
sunção. Elegemo-lo porque se identifica com a história da APFH e da Farmácia Hospitalar 
em Portugal.

Consideramos que trabalhar nas condições que nos são proporcionadas, com os meios 
e os recursos humanos disponíveis e com o objectivo de tudo fazer para a melhoria da 
saúde dos portugueses, constitui na maior parte dos casos um desafio tal que diariamente 
temos de superar vários limites. Limites como o enquadramento legal, o contorno orga-
nizacional, a limitação técnica, científica e muitas vezes também pessoal, entre outros.

Neste alinhamento temos sessões diversificadas que versam assuntos como a segurança 
e qualidade dos cuidados prestados, o valor dos serviços farmacêuticos; os limites éticos 
do tratamento. E também a abordagem a outras realidades sociais, e sanitárias que en-
volvem pessoas que não têm acesso aos mais básicos cuidados de saúde. Não podemos 
deixar passar em claro o momento de crise que vivemos, mas que teremos de enfrentar 
com optimismo e, por isso, vamos debater como aproveitar as oportunidades podem sur-
gir em momentos de crise.

Para nos ajudar a perspectivar as nossas prioridades vamos ouvir a opinião de um por-
tuguês, vencedor de limites e barreiras, que falará de como alcançar o sucesso ultrapas-
sando as metas propostas mesmo que pareçam inatingíveis.

São ainda apresentados os resultados de teses de mestrado feitas por farmacêuticos 
que quiseram alargar os seus conhecimentos técnicos e científicos, para melhor poderem 
enfrentar os desafios profissionais diários, assim como contamos com um número muito 
elevado de trabalhos que são apresentados na forma de comunicação oral ou de poster. 
Congratulamo-nos com o facto de que todos os anos ser maior o número de trabalhos e 
melhor a sua qualidade.

Não podemos deixar de referir os seis simpósios satélite organizados pela indústria far-
macêutica que são sempre fonte de saber e fórum de discussão.

O A 3ª Semana APPFH termina com a realização de quatro workshops que são orientados 
para a formação especifica dos farmacêuticos hospitalares e contemplam as áreas de 
toxicologia, adesão à terapêutica, dados laboratoriais e gestão estratégica.

Esta 3ª Semana APFH foi concebida e organizada para si, Farmacêutico Hospitalar. Par-
ticipe, adquira e partilhe conhecimentos e já agora: divirta-se!

Aida Batista
Presidente APFH
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LIVRO DE RESUMOS

MensageM do presidente da coMissão científica

A contínua submissão de comunicações aos sucessivos Congressos da APFH é um sinal 
muito positivo da cultura científica que a organização deve prosseguir.

No contexto das profissões de saúde, e particularmente no ambiente onde a emergência 
dos poderes técnicos mais se acentua – o Hospital – , os contributos investigacionais 
(quer de índole fundamental, quer de índole aplicada) são peças da construção colectiva 
que, embora inicialmente orientada pela necessidade de afirmação de um espaço próprio, 
devolverá aos doentes a oferta especializada dos serviços dos Farmacêuticos.

É este o caminho – único, saliente-se – que fará a boa utilização, da mais correcta tecno-
logia de saúde, no doente individualmente considerado. É este o caminho do Farmacêuti-
cos, particularmente dos Hospitalares, tendo em conta a vertigem da necessidade em se-
leccionar entre opções alternativas, confrontado com um ambiente de crescente escassez 
de recuros e de progressivo aumento da procura.

Mensagem singela, com um sincero agradecimento pela confiança, mais uma vez, de-
positada. Mensagem que pretende acrescentar à preocupação da produção científica, a 
da necessidade de re-orientação da formação pré-graduada, onde um ciclo de formação 
clínica se começa a afigurar como uma emergência.

A APFH é já um património inultrapassável dos Farmacêuticos portugueses e da profissão 
farmacêutica. A visão de que deve também prosseguir caminhos de liderança na forma-
ção de opinião e na fundamentação da decisão em Saúde valida-se em cada passo que 
dia a dia perfaz e na consumação periódica, anual, da sua reunião magna.

Votos de um óptimo congresso e de uma cada vez mais profícua actividade profissional. 
Este é, seguramente, um desejo e, simultaneamente, uma necessidade dos nossos doen-
tes.

Francisco Batel Marques
Coimbra, Novembro de 2010
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LIVRO DE RESUMOS

coMissão de honra

Dra. Ana Teodoro Jorge
MinisTrA sAúDe

Prof. Doutor Maurício Barbosa
BAsTonário DA orDeM Dos FArMAcêuTicos

Dr. Pedro nunes
BAsTonário DA orDeM Dos MéDicos

enf.ª Maria Augusta de sousa
BAsTonáriA DA orDeM Dos enFerMeiros

Dr. Pedro Lopes
PresiDenTe DA Ass. PorTuguesA De ADMinisTrADores HosPiTALAres

Prof. Doutor José guimarães Morais
DirecTor DA FAcuLDADe De FArMáciA DA universiDADe De LisBoA

Prof. Doutor costa Lima
DirecTor DA FAcuLDADe De FArMáciA DA universiDADe Do PorTo 

Prof. Doutor Amílcar Falcão Ferreira
DirecTor DA FAcuLDADe De FArMáciA DA universiDADe De coiMBrA

Prof. Doutora Luiza granadeiro
DirecTorA Do curso
universiDADe DA BeirA inTerior
FAcuLDADe De ciênciAs DA sAúDe

Prof. Doutor vitor seabra
coorDenADor Do curso
insTiTuTo De ciênciAs De sAúDe Do norTe

Prof. Doutor nuno Taveira
coorDenADor Do curso
insTiTuTo suPerior De ciênciAs DA sAúDe egAs Moniz

Prof. Doutor Pedro Amores da silva
coorDenADor Do curso
universiDADe LusóFonA De HuMAniDADes TecnoLogiAs
FAcuLDADe De ciênciAs e TecnoLogiAs DA sAúDe

Prof. Doutor José sousa Lobo

Dra. Manuela Luz clara

Dra. Maria odete dos santos isabel

Dr. Jorge Brochado



7 
VII Congresso Nacional | 3a. Semana APFH | 20 anos APFH - Superar os limites 
Centro de Congressos do Estoril, 24 a 27 de Novembro 2010

VII Congresso Nacional | 3a. Semana APFH | 20 anos APFH - Superar os limites

LIVRO DE RESUMOS

coMissão científica

Prof. Doutor Francisco Batel Marques
PresiDenTe

Dr. António Faria vaz
Prof. Doutor António José Almeida
Doutora Ana cristina rama
Dr. António Paulo Melo gouveia
Dr. Armando Alcobia
Dra. cláudia santos
Prof. Doutora eugénia Pereira
Prof. Doutor Fontes ribeiro
Prof. Doutora Luiza granadeiro
Dra. Maria Lídia campilho
Dra. Maria de Lourdes ramalhinho Prata
Prof. Doutor nuno Taveira
Dra. olga Freitas
Dra. Paula Dias Almeida
Prof. Doutor sousa Lobo
Prof. Doutor vítor seabra
Prof. Doutor José Morais 

coMissão organizadora

Dra. Aida Batista
PresiDenTe

Dra. rute varela
Dra. Helena Monteiro
Dra. cláudia neto
Dr. Jorge Aperta
Dra. Marília rocha
Dra. vera Pires
Dra. Ana Leandro
Dra. elizabete gonçalves
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PROGRAMA

qUARTA-FEIRA, 24 NOVEMbRO

qUINTA-FEIRA, 25 NOVEMbRO

SExTA-FEIRA, 26 NOVEMbRO

SábADO, 27 NOVEMbRO
WORKSHOPS
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qUARTA, 24 NOVEMbRO

abertura do secretariado

comunicações livres
“doseamento da Quimioterapia intravenosa nos doentes obesos do hospital de 
dia do instituto português de oncologia de coimbra francisco gentil, e.p.e.”
“desenvolvimento de pastilhas para uso pediátrico”
“avaliação da efectividade de uma formulação Magistral anestésica local”
“auditorias aos serviços no Âmbito da segurança do Medicamento no centro 
hospitalar cova da beira”
“registo de intervenções farmacêuticas no centro hospitalar cova da beira”

segurança e qualidade dos cuidados prestados.
o valor dos serviços farmacêuticos

declaração de basileia
Dra. Jacqueline surugue – Presidente da secção de Farmácia Hospitalar da FiP (Fed-
eração internacional Farmacêutica)

consulta farmacêutica num sector de ensaios clínicos
Dr. sebastião Ferreira da silva – serviços Farmacêuticos dos Hospitais da universi-
dade de coimbra
Moderador: Dra. Aida Batista – Presidente da APFH

 
intervalo para café

ultrapassando fronteiras 
Patrocinador: Novartis Oncology

bifosfonatos em oncologia, o estado da arte
Dra. Ana Filipa Pais – iPo, coimbra

aspectos económicos das complicações Ósseas
Dr. Jorge Félix – exigo consultores

Moderadores: dra. odete isabel 
Dra. Florbela Braga – Directora dos serviços Farmacêuticos do iPo, Porto

almoço de trabalho

rcu: um novo paradigma da terapêutica anti-retroviral
Patrocinador: Gilead/BMS

impacto na evolução terapêutica
Dr. Eugénio Teófilo – Centro Hospitalar de Lisboa Central

impacto na qualidade de vida e adesão
Dra. Ana reis – FPce, universidade do Porto

Moderador: Dr. Armando Alcobia – responsável dos serviços Farmacêuticos do Hos-
pital garcia de orta, Almada

intervalo para café

sessão de abertura 20 anos apfh – superar os limites

palestrante: João garcia  
 
cocktail de boas vindas 

08:30

09:00

10:00

11:30 

12:00

13:00

14:30

15:30

16:30

18:00
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qUINTA, 25 NOVEMbRO

comunicações livres
“Administração de Formas Farmacêuticas Orais Sólidas a Doentes Com Dificul-
dades em deglutir”
“desempenho operacional de fornecedores – uma ferramenta de gestão”
“avaliação da efectividade do linezolide versus vancomicina – dados prelimin-
ares”
“estudo farmacocinético da vancomicina em recém-nascidos prematuros”
“sorafenib no carcinoma hepatocelular”

a Ética no tratamento
oncologia
Dr. João oliveira – Director do serviço de oncologia Médica, iPo, Lisboa

pediatria
Dra. Maria do carmo vale – serviço de Pediatria, Hospital D. estefânia, Lisboa

Moderador: Dr. Melo gouveia – Director dos serviços Farmacêuticos do iPo, Lisboa
 
intervalo para café

sugamadex no formulário hospitalar:
Patrocinador: MsD

uma revolução em anestesia geral
Dra. Amélia Ferreira - Hospital s. João, Porto

sugamadex: que impacto económico para o hospital?
Dr. ricardo Pereira – external Affairs Manager, MsD

Moderador: Dra. cláudia santos – Directora dos serviços Farmacêuticos do Hospital 
da Luz, Lisboa

almoço

tocilizumab no tratamento da artrite reumatóide:
Aspectos de eficácia, segurança e farmacoeconomia.  

Patrocinador: roche

tocilizumab: a evidência clínica e farmacoeconómica 
Prof. Doutor José António Pereira da silva – Hospitais da universidade de coimbra

Perfil de segurança de Tocilizumab e a experiência na prática clínica.
Dr. Miguel Bernardes – Hospital de s. João, Porto

sessão de posters

intervalo para café

utilização “off-labbel” de medicamentos 
Prof. Doutor Américo Figueiredo – Director do serviço de Dermatologia dos Hospitais 
da universidade de coimbra

utilização de medicamentos na gravidez: os limites da evidência
Dra. Ana Teresa Almeida santos – Directora do serviço de Medicina reprodutiva e 

genética Médica dos hospitais da universidade de coimbra
Doutora Ana cristina rama – serviços Farmacêuticos dos Hospitais da universidade 
de coimbra

Moderador: Dra. Paula Almeida – Presidente do colégio da especialidade de Farmá-
cia Hospitalar da ordem dos Farmacêuticos

encerramento dos trabalhos

Jantar do congresso

9:00

10:00

11:30

12:00

13:00

14:30

15:30

16:30

17:00

18:30

20:00
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SExTA, 26 NOVEMbRO

Áreas de investigação em farmácia hospitalar
avaliação do comportamento cinético da vancomicina em doentes críticos
Dr. Paulo Francisco Tavares de Almeida – serviços Farmacêuticos do Hospital garcia 
de orta, Almada

a infecção por staphylococcus aureus resistentes à Meticilina: caracterização, 
tratamento e Monitorização da terapêutica
Dra. Maria inês Antunes de Ascensão – serviços Farmacêuticos do Hospital Pulido 
valente, Lisboa

Mudança na farmácia hospitalar
Dr. Jorge Manuel gonçalves Aperta – responsável dos serviços Farmacêuticos da 
uLs guarda

Moderador: Dra. Helena Farinha – responsável dos serviços Farmacêuticos do 
Hospital egas Moniz, Lisboa

 
o caso cegueira dos rios: um exemplo de mais saúde para todos

introdução 

responsabilidade em parceria “Quando a cegueira vem dos rios”

when the darkness come from the river
Benedetta nicastro - Public Affairs and communication Manager, MsD itália

apresentação do livro “blanco”
Miguel vieira - Public Affairs Manager, MsD Portugal

Moderador: a confirmar

intervalo para café

avanço terapêutico na abordagem do doente com ccrm
Patrocinador:  Amgen

Dr. Jose Maria vieitez – Hospital universitário central das Astúrias

Moderador: Mestre João Paulo cruz - Hospital de santa Maria, Lisboa

almoço

uma nova solução no tratamento da dor irruptiva
Patrocinador: Laboratórios vitória, sA / grupo FAes FArMA

a dor irruptiva e a sua importância
Dra. Ana cristina Mangas – Anestesista do Hospital santo André, Leiria

uma nova solução no tratamento da dor irruptiva
Dr. Paco callado – Anestesista do Hospital “Puerta del Mar”, cadis

Moderador: Dr. José Feio – Director dos serviços Farmacêuticos dos Hospitais da 
universidade de coimbra

intervalo para café

crise…Momentos de oportunidades
Dr. João Ferreira – Presidente do conselho de Administração do cHvng/espinho
Dr. Josep ribas sala – consultor sénior  e chefe de serviço de Farmácia do Hospital 
clinic, Barcelona
Dr. Manuel gonçalves – Head of government Affairs, Patient Advocacy, community 
Partnership and Access da viiv Healthcare
Dr. óscar gaspar – secretário de estado da saúde

Moderador: Dr. José Feio – Director dos serviços Farmacêuticos dos Hospitais da 
universidade de coimbra 

sessão de encerramento 

09:00

10:00

11:30

12:00

13:00

14:30

15:30

16:00

17:45
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WORKSHOP 01

“toxicologia e farmácia hospitalar”

coordenação:
Dr. Jorge Aperta
Responsável dos Serviços Farmacêuticos da ULS Guarda

Dra. Branca Sofia
Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, HGSA

apresentação do workshop 

introdução à toxicologia 
Doutora Luísa Silva 

a perícia em toxicologia forense
Doutor Ricardo Dinis, FMUP

pausa para café

painel a 
o doente intoxicado
Dr. José Luís Brandão - SCI Centro Hospitalar do Porto, HGSA

abordagem ao doente intoxicado numa uci 
Dra. Luísa Lopes e Enf. Toni Correia  - ULS Guarda, Hospital Sousa Martins

almoço

o medicamento como contaminante 
Prof. Doutora Angelina Pena, FFUC

painel b – aspectos toxicológicos em farmácia hospitalar

Quimioterapia versus efeitos secundários
 Dra. Clementina Varela - IPO Coimbra

antídotos e intoxicações  
Dra. Ana Costa – CHLC, Hospital de S. José, Lisboa

farmacovigilância reactiva e proactiva
Prof. Doutora Filipa Macedo - FCS Universidade da Beira Interior 

pausa para café

avaliação 

resumo e conclusão dos trabalhos

 

09:00

09:15

10:00

10:30

11:00

13:00

14:30

15:30

17:00

17:30

17:45
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WORKSHOP 02

“estratégias para aumentar a adesão à terapêutica”

coordenação:
Dra. Ângela Ventura
Responsável dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Joaquim Urbano

Dra. Patrocínia Rocha
Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto. HGSA

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

pausa para café

Monitorização sérica da terapêutica
Mestre João Paulo Cruz

estratégias de promoção da adesão à terapêutica
Dra. Patrocínia Rocha

almoço

casos clínicos  

inicio da terapêutica para o vih  - adesão no inicio da terapêutica
Dra Ana Luísa Parola

doente com infecção vih/sida  - a adesão e os efeitos secundários dos arv
Dra. Ângela Ventura

tratamento da infecção vih/sida no contexto do doente toxicodependente
Dra. Ângela Ventura

pausa para café

casos clínicos 

doente com co-infecção vhc/vih – a adesão no contexto da co-infecção
Dra. Ana Parola

doente com Mieloma Múltiplo – a adesão no contexto na mulher jovem
Dra. Patrocínia Rocha

doente com fibrose Quistica – a adesão no contexto dos medicamentos nebu-
lizados, aparelhos, consumíveis e regras de utilização
Dra. Patrocínia Rocha

fim dos trabalhos

09:00

09:40

10:20

11:00

11:30

13:00

14:30

16:00

16:30

18:00
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WORKSHOP 03

“a integração dos dados laboratoriais na terapêutica”

coordenação:
Dr. Paulo Tavares
Chefe do Serviços de Análises Clínicas do Hospital Sousa Martins, Guarda

Dra. Rute Varela
Serviços Farmacêuticos IPO, Lisboa

 

breve introdução aos conceitos

pausa para café

casos práticos: hematologia, bioquimica e imunologia

almoço

Microbiologia

pausa para café

biologia Molecular e software de gestão

fim dos trabalhos

09:30

11:00

11:30

13:00

14:30

16:00

16:30

18:00
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WORKSHOP 04

“gestão estratégica para os serviços farmacêuticos – parte iii”
risk management and patient safety

coordenação:
Prof. Doutor Batel Marques
Prof. Doutor Luís Martins

sessão de abertura
Dra. Aida Batista, Presidente da APFH

patient safety and organizational performance
Prof. Doutor Luís Martins, ISCTE

portuguese pharmaceutical Market: an overview
Mestre Isabel Albuquerque, IMS Health

pausa para café

risk Management plans
Prof. Doutor Batel Marques, FFUC e AIBILI

discussão
Moderador: Prof. Doutor Luís Martins

almoço

patient safety: the state of the art
Dra.  Susan Burnett, Imperial College of London

Medication safety
Prof. Doutora Bryony Franklin, Imperial College of London

pausa para café

discussão
Moderadores: Prof. Doutor Luís Martins, Prof. Doutor Batel Marques

encerramento

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

12:00

13:00

14:30

16:00

16:30

17:30
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COMUNICAÇÕES ORAIS
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COMUNICAÇÕES ORAIS

autores:
olímpia Fonseca, sandra Morgado, idalina Freire, inês eusébio, João ribeiro, Manuel Morgado, Mónica guardado, 
rita Moras, rita Palmeira de oliveira, rute Duarte

Centro Hospitalar Cova da Beira

introdução:
De acordo com as guidelines internacionais da política de segurança do medicamento, foi identificado o risco associado 
ao circuito do medicamento na instituição (1). neste sentido, os serviços Farmacêuticos (sF) do centro Hospitalar 
cova da Beira, implementaram auditorias internas aos serviços clínicos que possuem medicamentos em stock, de 
modo a minimizar ou prevenir os erros de medicação.

obJectivos:
Descrever a implementação de um sistema de auditorias aos serviços com medicamentos. Analisar os resultados ob-
tidos e as propostas de acções correctivas e preventivas.

MÉtodos:
recolha de dados respeitantes aos anos de 2008 e 2009 pela análise dos registos das auditorias aos serviços com 
medicamentos. em 2008 foram realizadas 2 auditorias por serviço, tendo os indicadores sido analisados por semestre. 
em 2009, no seguimento de medidas correctivas implementadas, foram realizadas quatro auditorias e os indicadores 
foram analisados por trimestre.

resultados:
os sF elaboraram uma check-list, aprovada pelo conselho de Administração, de acordo com os Padrões de Acreditação 
da Joint commission international (Jci), na norma “gestão e utilização da Medicação”(2). esta ferramenta foi utilizada 
pelos farmacêuticos para a realização das auditorias. em 2008 (1º semestre) a percentagem de cumprimento foi de 
83% e de não cumprimento foi de 17%. no 2º semestre as percentagens foram de 95% e 5% respectivamente. Foram 
avaliados 35 itens. em 2009 foi introduzido o parâmetro «cumpre parcialmente». no 1º trimestre (2009) a percentagem 
de cumprimento foi de 91%, a percentagem de não cumprimento foi de 5% e a percentagem de cumprimento parcial 
foi de 4%. no 2º trimestre foram de 96%, 1% e 3% respectivamente. no 3º trimestre foram 97%, 1% e 2% respectiva-
mente. no 4º trimestre foram de 98%, 1% e 1%. Foram avaliados 40 itens. Das acções correctivas provenientes dos re-
sultados das auditorias destacam-se: a) separação e identificação dos fármacos por perigosidade; b) armazenamento 
de todos os fármacos em armário fechado c) fecho da sala de preparação da medicação; d) electrólitos armazenados 
nos serviços de urgência/ emergência em armários fechados separados dos restantes fármacos.

conclusões:
constatou-se que houve uma evolução positiva na diminuição das não conformidades detectadas durante os períodos 
em análise, o que torna este procedimento uma mais-valia num processo de acreditação. este é um projecto contínuo, 
que visa a melhoria permanente da qualidade dos serviços prestados pelos sF da instituição, assim como a manuten-
ção e cumprimento dos padrões de acreditação, sendo objectivo definido, o cumprimento integral de todos os procedi-
mentos implementados, por todos os serviços.

bibliografia:
1- “institute for safe Medication Practices”. 2- Padrões de Acreditação da Jci para Hospitais, 2008. 
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autores:
sandra Morgado, idalina Freire, rita Palmeira de oliveira, isabel Patrício, olímpia Fonseca

Centro Hospitalar Cova da Beira

introdução:
A avaliação qualitativa e quantitativa das actividades do farmacêutico hospitalar nas diferentes áreas de actuação é um 
instrumento fundamental num processo de melhoria contínua dos cuidados assistenciais. neste sentido, os serviços 
Farmacêuticos (sF) do centro Hospitalar cova da Beira (cHcB) desenvolveram, em colaboração com o serviço de 
informática, uma base de dados que permite o registo de intervenções Farmacêuticas (iF), garantindo a sua rastre-
abilidade.

obJectivos:
Descrever a implementação de um sistema informático de registo de iF. Avaliar qualitativa e quantitativamente as iF 
registadas de Fevereiro a Julho do corrente ano.

MÉtodos:
recolha e análise dos dados introduzidos no sistema informático através da consulta às iF registadas realizadas du-
rante o período em estudo.

resultados:
Foi desenvolvido e implementado um sistema informático em que o farmacêutico regista a iF realizada preenchendo 
os seguintes itens: a) data; b) medicamento; c) identificação do interveniente (ex: médico, enfermeiro, doente); d) tipo 
de intervenção (ex: dose, frequência, duração de tratamento, alternativa terapêutica, via de administração, interacção, 
diluição/estabilidade, duplicação terapêutica, introdução de novas dosagens, sinalização de oportunidades, outra); e) 
aceitação da proposta; f) impacto de qualidade; g) impacto económico; h) observações; i) farmacêutico responsável e 
colaborante. No caso da IF estar associada a um doente este também é identificado com o nome, número do processo 
e serviço.
no período em estudo foram registadas 118 iF, das quais 114 (97%) foram aceites e 104 (88%) estavam associadas a 
doentes. 82% das iF foram dirigidas a médicos, 8% a enfermeiros, 6% a farmacêuticos e 4% à industria farmacêutica. 
No que respeita à classificação das IF realizadas, a mais frequente relacionou-se com a dose de fármaco adequada 
(31%) seguindo-se a proposta de alternativas terapêuticas (15%), a frequência de administração (11%) e a duração do 
tratamento (10%). A maioria das iF (43%) originou impacto de qualidade (relacionado com a segurança e efectividade 
da terapêutica), seguidas das iF que reuniram simultaneamente impacto de qualidade e económico (30%) e das que 
resultaram apenas em impacto económico (27%). no total do período em estudo, o impacto económico foi de 18046,83 
euros.

conclusões:
A utilização de uma aplicação informática para registo de intervenções Farmacêuticas revela-se uma ferramenta muito 
útil para demonstrar as actividades desenvolvidas em todas as áreas de intervenção da farmácia hospitalar. simulta-
neamente permite quantificar e classificar o trabalho desenvolvido indo de encontro à melhoria contínua nos cuidados 
de saúde contribuindo, deste modo, para processos de certificação.  

co05
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autores:
rute Duarte, Manuel Morgado, olimpia Fonseca

Centro Hospitalar Cova da Beira E. P. E.

introdução:
na prática corrente hospitalar é frequente a necessidade de administrar formas farmacêuticas orais sólidas [comprimi-
dos (cp) e cápsulas (cáp)] a doentes com dificuldade em deglutir. Esta situação implica a necessidade de encontrar 
alternativas à administração de substâncias activas habitualmente administrados sob a forma de cp e/ou cáp. uma das 
alternativas mais imediatas e económicas é, muitas vezes, a trituração dos cp ou a abertura das cáp. De forma a dar 
uma resposta rápida no que respeita à possibilidade de realização destas operações, é conveniente dispor de uma 
base de dados com todos os cp/cáp que podem ser triturados/abertas e alternativas possíveis caso estas operações 
não possam ser realizadas.

obJectivos:
criar uma base de dados informática com todos os cp/cáp disponíveis no centro Hospitalar da cova da Beira, e. P. e. 
(cHcB), que possam ser triturados/abertas. Apresentar alternativas nas situações em que estas operações não são 
possíveis de realizar.

MÉtodos:
Consulta do Resumo das Características dos Medicamentos; consulta dos detentores da autorização de introdução no 
mercado e análise das respostas enviadas por escrito; revisão bibliográfica, através da pesquisa de artigos na PubMed. 
A base de dados foi elaborada de forma a conter as seguintes informações: substância activa; nome comercial; forma 
farmacêutica; possibilidade de triturar/abrir; possibilidade de administração por sonda naso-gástrica (SNG); alternativas 
possíveis; observações.

resultados:
Foi analisado um total de 358 medicamentos (indicando-se o quociente possibilidade de triturar, dispersar ou abrir/nº 
total): a) cáp duras (17/59); b) cáp moles (1/11); c) cáp de libertação prolongada (2/11); d) cáp gastrorresistentes (1/3); 
e) cp (100/141); f) cp revestidos (49/101); g) cp de libertação modificada (0/17); h) cp gastrorresistentes (0/8); i) cp 
efervescentes (2/2); j) cp mastigáveis (0/2); k) cp orodispersíveis (2/2); l) cp dispersíveis (1/1). Do total que não pode 
ser triturado/aberta (146/358; 41%), foi possível encontrar uma alternativa por via entérica em 44% (64/146;) dos casos. 
Até ao momento, não obtivemos resposta dos laboratórios para 39 medicamentos. os cp/cáp analisados que podem 
ser triturados/abertas são passíveis de administração por sng. o tempo de pesquisa da informação na base de dados 
construída foi sistematicamente inferior a 10 segundos.

conclusões:
A totalidade dos cp de libertação modificada, os cp gastrorresistentes e os cp mastigáveis não podem ser triturados. 
Foi possível encontrar uma alternativa por via entérica numa percentagem significativa dos casos em que os cp/cáp 
não podem ser triturados/abertas. A base de dados construída, a disponibilizar na intranet, permite dar uma resposta 
em tempo útil quanto à possibilidade de triturar/abrir os cp/cáp existentes no cHcB. 
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autores:
Varela, Rute; Moreira, Hermínia; Perpétua, Pedro; Gouveia, António;

Instituto Português de Oncologia de Lisboa

introdução:
A diversificação dos fornecedores de medicamentos cria novas exigências de  qualidade de serviço dos mesmos. A 
monitorização de uma forma transparente e auditável do desempenho dos fornecedores pode ser uma importante fer-
ramenta, nomeadamente como factor de ponderação para a selecção de fornecedores alternativos. Por outro lado, em 
serviços certificados pela norma ISO 9001 é uma exigência incontornável

obJectivos:
Apresentar a metodologia e critérios utilizados para a recolha e tratamento dos dados de avaliação  do desempenho 
dos fornecedores. Apresentar os resultados dessa avaliação no ano de 2009.

MÉtodos:
Metodologia de recolha de dados: registo manual de não conformidades previamente definidas na recepção de enco-
mendas de medicamentos ou na secção de aprovisioonamento de medicamentos.  Também são registados méritos, 
i.e com resposta superior ao acordado. Metodologia de tratamento dos dados: valorização quantitativa das não con-
formidades, e ponderação das mesmas em função do número de guias de remessa entregues, e de acordo com uma 
formula de calculo pré-definida.
Metologia de avaliação dos dados: inclusão em 3 classes, nomeadamente: ´´fornecedores muito adequados´´, ´´for-
necedores adequados´´ e ´´fornecedores aceitáveis´´. envio da própria avaliação a cada fornecedor, com o objectivo 
de induzir a melhoria do desempenho.

resultados:
Foram registadas 323 não conformidades, que se distribuiram pelas seguintes percentagens: A=13,9%; B= 1,5%; 
C=57,0 %; D=0,6%;E= 25,4%; F=0,9%. Os méritos (entrega em tempo inferior ao estipulado) foram 7 ocorrências. 
Foram tratadas  as não conformidades referentes a todos os fornecedores com uma média de entregas mensais maior 
ou igual a 2 (i.e., 24 por ano).  Os fornecedores avaliados distribuiram-se pelas categorias definidas da seguinte forma: 
muito adequado 50%; adequado 40% e aceitável 10%. A validação e tratamento dos dados permitirá a apresentação 
de resultados detalhados em formatos tabular e gráfico.

conclusões:
A metodologia de registo manual de não conformidades poderá incorrer num risco de sub-registo. espera-se no futuro 
melhorar com a inclusão desse registo numa ferrament informática e com a redução de ambiguidades nos conceitos. 
o universo de empresas tratadas foi restrito por se considerar que os restantes fornecedores poderiam ser excessi-
vamente penalizados por um numero muito reduzido de não conformidades. outras fórmulas de calculo deverão ser 
testadas no futuro.
não existe ainda reacção dos fornecedores por a comunicação ser muito recente. Tão pouco, por esse motivo, se 
poderá fazer nesta fase análise comparativa com os dados de 2010. espera-se no entanto conseguir já uma medida 
do impacto deste processo no 1º semestre de 2011.
O processo deve ser reavaliado  numa base anual consentânea com a filosofia de melhoria contínua da qualidade.
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autores:
Leandro,  Ana; Santos, Paula; Alcobia, Armando

Hospital Garcia de Orta

introdução:
o carcinoma Hepatocelular (cHc) é o tumor maligno primário mais comum do fígado e a 3ª causa de morte por cancro. 
Admite-se que a incidência do cHc tenha vindo a aumentar, não só pelo aumento da infecção pelo vírus da hepatite, 
como também pelo aumento do tempo de sobrevida dos doentes com cirrose. A taxa de mortalidade associada ao 
tumor é elevada, com uma sobrevivência inferior a 5% aos 5 anos. o sorafenib foi a primeira terapêutica sistémica 
aprovada para o tratamento de doentes com cHc avançado, sem indicação para resseção cirúrgica. no ensaio de fase 
III que motivou a sua aprovação, em que 97% dos doentes apresentavam uma classificação Child-Pugh A (gravidade 
ligeira numa escala de classificação da doença hepática crónica), o grupo de doentes tratados com sorafenib apresen-
tou uma sobrevivência média de 46,4 semanas(1).

obJectivos:
Avaliar a utilização de sorafenib nos doentes com cHc, no Hospital garcia de orta (Hgo).

MÉtodos:
Análise retrospectiva dos doentes com cHc, que efectuaram terapêutica com sorafenib no Hgo (Agosto 2009-Agosto 
2010).

resultados:
no período analisado, 8 doentes com cHc efectuaram terapêutica com sorafenib (6 homens e 2 mulheres). A média 
de idades é de 57,0 ± 5,7 anos [50-68 anos]. 
No inicio da terapêutica, 7 doentes apresentavam uma classificação Child-Pugh B e 1 classificação Child-Pugh A. O 
doente com classificação Child-Pugh A é o único que ainda não suspendeu terapêutica, tendo esta uma duração de 29 
semanas no momento desta avaliação.
A duração média do tratamento foi de 12,6 semanas ± 9,0 semanas [2-29 semanas]. Dos doentes analisados, 7 des-
continuaram terapêutica, tendo 5 falecido. A sobrevivência total média, desde o início da terapêutica foi de 18,2 sema-
nas ± 12,8 semanas [3-29 semanas].
os efeitos adversos mais frequentes nos doentes analisados foram os efeitos gastro-intestinais (diarreia, dor abdominal 
e perda de peso) motivando a redução da posologia de 400mg duas vezes por dia(3) para 400mg por dia, em 3 dos 
doentes.

conclusões:
os dados do nosso estudo apontam para melhores resultados do sorafenib nos doentes com cHc child-Pugh A. A 
sobrevivência média dos doentes analisados é inferior à observada nos estudos publicados, provavelmente devido a 
maior gravidade da sua doença hepática (maioritariamente doentes child-Pugh B).

bibliografia:
1) NEJM 2008; 259(4):378-90;
2) The Oncologist 2009; 14:70-76;
3) rcM sorafenib
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autores:
Joana Marto, Ana salgado, Alexandra silva, Paulo salústio, António J. Almeida

iMed.UL (Research Institute for Medicines and Pharmaceutical Sciences), Faculdade de Farmácia, Universidade de 
Lisboa

introdução:
O mercado de especialidades farmacêuticas é escasso em medicamentos especificamente indicados para a popula-
ção pediátrica, razão pela qual a preparação de medicamentos manipulados assume importância crescente. Torna-se 
assim impreterível o desenvolvimento de formas farmacêuticas orais para uso pediátrico que melhorem a adesão à 
terapêutica, facilitem a administração, proporcionem regimes terapêuticos simples e garantam eficácia do medica-
mento. As pastilhas são formas farmacêuticas que se adaptam bem a doentes pediátricos com mais de 6 anos. contêm 
geralmente um excipiente aromatizado e açucarado e destinam-se a desagregarem-se lentamente na boca, de modo 
a exercerem geralmente uma acção local ou sistémica [1].

obJectivos:
o presente trabalho teve como objectivo a formulação de pastilhas moles, utilizando metodologia facilmente aplicável 
em farmácia hospitalar ou comunitária e o estudo das suas características farmacotécnicas. como fármaco modelo foi 
utilizado o captopril, inibidor da enzima de conversão da angiotensina, utilizado no tratamento da hipertensão arterial 
também em pediatria [2].

MÉtodos:
Foram preparados 3 lotes de pastilhas moles, de composição idêntica, contendo 0,3% (m/m) de captopril. Preparou-se 
uma base de gelatina-goma arábica-glicerina-sacarose, à qual se adicionou uma solução aquosa do fármaco contendo 
um agente quelante e um antioxidante. A mistura final foi vertida em moldes apropriados e solidificada em frigorífico [3]. 
As pastilhas foram acondicionadas individualmente em papel celofane e acondicionadas em caixa de plástico opaca. 
Foram efectuados os ensaios de uniformidade de massa e de teor exigidos para as preparações bucais FP viii. Foram 
também realizados os ensaios de desagregação, dissolução e o controlo microbiológico, de acordo com a FP viii.

resultados:
os estudos de formulação originaram pastilhas moles com características farmacotécnicas adequadas ao uso pediátri-
co, designadamente, uniformidade de massa e de teor, tempos de desagregação curtos (20 min), velocidade de dis-
solução (quantidade dissolvida = 90,7±2,0%; 20 min) e características microbiológicas aceitáveis.

conclusões:
usando uma técnica facilmente executável na farmácia hospitalar e comunitária preparam-se pastilhas que apresen-
tam propriedades farmacotécnicas adequadas e que cumprem as especificações FP VIII.

bibliografia:
1. Strickley et al (2008) J Pharm Sciences, 97: 1731-1774.
2. Barros et al (2008) Eur J Hosp Pharm - Pract, 14: 26-32.
3. Prista et al (2006) Tecnologia Farmacêutica. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
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autores:
Pedro Barata1, rita oliveira1, Delfim Santos2, rita resende3, Pedro Amorim4

1 Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa
2 Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
3 Serviço Anestesia ULSM
4 Serviço Anestesia - H.G. Sto António - Porto

introdução:
Muitos procedimentos médicos, mesmo que pouco invasivos, são muito melhor tolerados pelos pacientes se lhes for 
aplicada uma formulação com propriedades anestésicas locais de aplicação tópica, embora se levante o problema de 
latência entre a aplicação e a analgesia.objectivo:Avaliar o  efeito anestésico local de formulações magistrais de apli-
cação tópica de lidocaína e prilocaína 

obJectivos:
Avaliar o  efeito anestésico local de formulações magistrais de aplicação tópica de lidocaína e prilocaína 

MÉtodos:
Foram preparadas duas formulações magistrais de Lidocaína (2,5 g) e Prilocaína (2,5 g). A primeira consistiu num gel 
contendo 1  g de Metilcelulose 1000, 5 g de Propilenoglicol, 2 g ácido oleico, 0,2 g Mentol, 20 g álcool e água (qbp 
100g). A segunda consistiu numa solução hidroalcoólica contendo as mesmas quantidades de substância activa, 5 g 
de dietilenoglicol, 20 g de álcool e água qbp 100 g. Foram igualmente preparadas formulações placebo de igual com-
posição. Após autorização pela comissão de ética, os voluntários, com idade compreendida entre os 21 e 24 anos, 5 
do sexo masculino e 5 do sexo feminino, assinaram o respectivo consentimento informado. o ensaio decorreu em três 
momentos diferentes com intervalo semanal.De forma randomizada e oculta a cada voluntário foi aplicado na parte 
medial do braço dominante, uma dose de formulação e uma dose de placebo, de forma a que não houvesse contacto 
entre as formulações. A períodos pré-determinado (5, 15, 30 e 60 minutos) foi avaliada a sensibilidade dos voluntários, 
aplicando filamentos de Von Fray de resistência crescente (0,08 g a 300 g)  e registando a reacção dos voluntários. 
registaram-se também a ocorrência de eventuais reacções de sensibilização cutânea

resultados:
Não se detectaram quaisquer diferenças de sensibilidade basal entre os voluntários. Em todos os casos verificou-se 
redução da sensibilidade local das formulações testadas face ao respectivo placebo. Aos 5 minutos verificou-se que 
a formulação gel oferecia os melhores resultados relativos de redução de sensibilidade (2g), seguido pela formulação 
líquida e pelo eMLA (0,6 g). A partir dos 15 minutos os melhores resultados foram obtidos pela formulação comercial 
que a partir dos 30 minutos em alguns voluntários chegou a atingir o máximo de dessensibilização (300 g). A formula-
ção gel aumentou o seu poder de dessensibilização até aos 30 minutos chegando até valores de dessensibilização a 
estímulos de 10 g. A formulação líquida obteve os piores resultados. Não se verificaram quaisquer reacções adversas

conclusões:
os resultados obtidos pela formulação gel são bastante interessantes, principalmente pelo curto tempo de inicio de 
acção, permitindo assim analgesia em tempo útil para a execução de procedimentos médicos

bibliografia:
Taddio A. et al., PeDiATrics vol. 101 no. 2 February 1998, p. e1 
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autores: 
Maria inês Antunes de Ascensão, João Paulo Lopes da cruz, Ana rodolfo, David Lopes, cláudia Moreira

Centro Hospitalar Lisboa Norte - HSM

introdução:
As bactérias gram+ são a causa de infecções importantes nos hospitais portugueses e estão associadas a um aumento 
da mortalidade, da morbilidade e de custos. o impacto económico do tratamento das infecções em gram+, nomeada-
mente pela crescente utilização do Linezolide em alternativa à vancomicina, levou à elaboração de um estudo com-
parativo da efectividade entre estes dois fármacos. no cHLn-HsM, nos anos 2008/2009, o Linezolide teve um impacto 
financeiro na ordem de um milhão de euros comparativamente a cerca de cem mil euros associados à Vancomicina. Os 
resultados provenientes desta análise servirão de base à elaboração de um estudo de avaliação económica.

obJectivos:
elaborar um estudo comparativo da efectividade entre o Linezolide e a vancomicina. 

MÉtodos:
De um total de 2122 doentes, com prescrição de Linezolide ou de vancomicina, foram analisados 182. os doentes 
seleccionados para esta análise tinham idade &#8805; 18 anos e estiveram internados entre Fevereiro e Novembro 
de 2009 em serviços com prescrição online. estes doentes tiveram também pelo menos um isolamento de MrsA e 
fizeram pelo menos três dias de tratamento com o Linezolide ou com a Vancomicina.
Foram considerados como indicadores de falência do tratamento: o óbito, o isolamento de MrsA e/ou o reinício da 
terapêutica até 30 dias após o final do tratamento e a mudança de fármaco até 7 dias após o final do tratamento. As 
altas foram consideradas como sucesso terapêutico quando ocorreram até 7 dias após o término do tratamento. o 
tratamento estatístico dos dados, descritivo e analítico, foi efectuado através do programa sPss versão 11.0.

resultados:
Foram tratados com o Linezolide 65 doentes (35,7%) e com a vancomicina 117 doentes (64,3%). A maioria das Mic foi 
&#8804; 1 mg/L (79,1%); 15,9% das MIC foram de 4 mg/L. 
Os doentes tiveram mais que um tipo de infecção em 4,9% (n=9) dos casos. Não houve diferença significativa na 
selecção dos fármacos por tipo de infecção. Devido à inexistência de dados relativos à gravidade das infecções, foi 
considerada uma variável de aproximação à gravidade clínica (peso equivalente x gDH), a analisar posteriormente.
no grupo de doentes tratados com vancomicina 47,9% (n=56) tiveram pelo menos um indicador de falência, sendo 
que a maioria foi devida a óbito (n=23). os restantes doentes (52,1%, n=61) tiveram alta. no grupo de doentes tratados 
com Linezolide 52,3% (n=34) tiveram pelo menos um indicador de falência, tendo 14 sido devidos a óbito. os restantes 
doentes (47,7%, n=31) tiveram alta. 

conclusões:
Este estudo revelou não existir diferença significativa entre a efectividade da Vancomicina e do Linezolide. 
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autores:
Rita Lopes; Ana Costa; Andrea Silva; Inês Costa; Clementina Varela

Instituto Português Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE - Serviços Farmacêuticos

introdução:
A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que há obesidade quando o IMC é &#8805;30. Existem as classes 
I (30&#8804;IMC<35), II (35&#8804;IMC<40) e III (IMC&#8805;40,0). As preocupações relativamente à toxicidade das 
doses de quimioterapia (QT) nos doentes oncológicos obesos levam a reduções empíricas. 

obJectivos:
Efectuar um estudo retrospectivo para definir o perfil dos doentes obesos tratados com QT intravenosa no Hospital de 
Dia (HD) do instituto Português de oncologia de coimbra (iPoc), as diferenças entre as doses administradas e as 
doses calculadas para a sc real e avaliar a sua função renal.

MÉtodos:
Foram incluídos os doentes com IMC&#8805;30, desde 7 de Janeiro de 2009 até 31 de Julho de 2010. Os dados foram 
recolhidos com recurso à aplicação informática oncofarm®. Para avaliar a função renal foi calculada a clearance da 
creatinina (cLcr), utilizando a equação de cockcroft-gault (cg) para doentes obesos. As fontes utilizadas na pesquisa 
foram as bases de dados da Micromedex®. 

resultados:
Dos 1690 doentes que realizaram QT intravenosa no HD, 28,9% eram obesos, dos quais 78,2% de grau i, 16,3% de 
grau ii e 5,5% de grau iii. A idade média foi de 61 anos (28-90). nos obesos, 75,9% eram do sexo feminino e 12,4% 
tinham uma sc>2,0m. As doses prescritas no iPoc são calculadas em função do Pc actual e a sc tem o valor limite 
de 2m2. Nos graus II e III não houve diferenças significativas entre as doses administradas e as doses calculadas em 
função da sc real. no grau i, 3,9% dos doentes apresentaram diferenças de 10% a 25% e 3,4% dos doentes, diferen-
ças de 25 a 50%. no grau i, obtivemos 5,1% doentes com cLcr>60 mL/min, 72,7% com cLcr 30-60mL/min, 21,4% 
com CLCr 15-30 mL/min e 0,8% com CLCr<15 mL/min. No grau II, 8,1% com CLCr> 60 mL/min, 78,4% com CLCr 30-60 
mL/min e 13,5% com cLcr 15-30 mL/min. no grau iii, 8% com cLcr> 60 mL/min, 17,7% com cLcr 30-60 mL/min, 20% 
com CLCr 15-30 mL/min e 4% com CLCr< 15 mL/min.

conclusões:
As estratégias empíricas para o ajuste das doses devem ser desencorajadas porque podem comprometer a eficácia do 
tratamento. A escassez de informação poderá justificar mais estudos prospectivos para o desenvolvimento de guide-
lines. No nosso estudo, não se verificaram diferenças significativas entre as doses calculadas com o limite da SC de 
2 m2 e as doses em função da sc real. com a utilização da fórmula de cg para os doentes oncológicos obesos as 
cLcr foram inferiores às obtidas com a fórmula de cg para os doentes com peso normal. como a média de idades se 
situa nos 61 anos e, existindo recomendações da international society of geriatric oncology para o ajuste de dose nos 
doentes oncológicos idosos com insuficiência renal, a obesidade será relevante.  
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Ana Teresa carrapato, Ana Leonor roque, Dinis Mateus, elena Martín, Humberto gonçalves, susana sernache, 
António Melo gouveia

introdução:
Os estudos envolvendo profissionais implicados na preparação e administração de agentes citotóxicos, reúnem evi-
dências de que a contaminação é possível e que esta constitui um risco comprovado para a saúde. [1] Torna-se indis-
pensável que a técnica de preparação de citotóxicos maximize a segurança do operador minimizando a contaminação 
inerente ao processo. É neste contexto que surge a utilização da fluoresceína, uma técnica que permite a avaliação da 
contaminação da área da trabalho e do profissional durante os procedimentos de manipulação de citotóxicos, os quais 
são simulados com um indicador fluorescente [1][2].

obJectivos:
Aferir a contaminação do ambiente de trabalho e dos operadores através da simulação de técnicas de preparação de 
citotóxicos utilizando um indicador fluorescente.

MÉtodos:
seleccionaram-se 7 operadores treinados na preparação de citotóxicos aos quais foi proposta a execução de 9 prepa-
rações de fluoresceína: a preparação de dois bólus (agulha), uma solução-mãe (spike/agulha), uma bomba infusora 
(luer-lock), o transvase entre duas seringas e a aditivação de um saco de perfusão iv (agulha/luer-lock/citoluer), mimeti-
zando as diversas técnicas com que se deparam diariamente. Todas as manipulações foram efectuadas em cFLv e 
precedidas de um controlo de contaminação com lâmpada de radiação UV. Averiguou-se a presença de gotas fluores-
centes nas superfícies de trabalho, ePi e material de apoio às preparações, após execução de cada um dos passos.

resultados:
Foi detectada a presença de 3 gotas: uma no campo de trabalho (desconexão de uma seringa a um spike), uma na 
luva de preparação (abertura de um spike) e uma na bata de um dos operadores (controlo fina), o que equivale acerca 
de 4.7% de contaminação de todos os passos efectuados.

conclusões:
As observações efectuadas demonstraram que durante os procedimentos de rotina a superfície de trabalho, luvas e 
bata são contaminadas. Sem a ajuda da fluorescência esta contaminação pode passar despercebida e levar à ex-
posição dos profissionais e pacientes ao produto acabado e contaminado. A utilização da fluoresceína surge como 
uma metodologia interessante no âmbito do treino que toda a instituição envolvida na preparação de citotóxicos deverá 
providenciar aos profissionais mais directamente envolvidos no processo, permitindo uma avaliação do manuseamento 
seguro deste tipo de fármacos, da perícia e da consistência da técnica. este treino deverá ser documentado, continu-
amente melhorado e actualizado. 

bibliografia:
1. SPIVEY, S.; CONNOR, T.H. - Determining sources of workplace contamination with antineoplastic drugs and compar-
ing conventional IV drug preparation with a closed system. Hosp.Pharm. 2003; 38(2): 135-139. ISSN 0018-5787 
2. Jorgenson,  J. [et. al.] -  contamination comparison of transfer devices intended for handling hazardous drugs. 
Hosp Pharm. 2008; 43(9): 723-727. ISSN 0018-5787
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autores:
Eugénia Marques, Ana Rodolfo, Paula Silva, Ana Sofia Cardoso, Ana Paula Carrondo

Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria

introdução:
A vancomicina é um antibiótico glicopeptídico, muito utilizado em neonatologia, em situação de diagnóstico ou suspeita 
de infecção causada por microorganismos gram positivos, nomeadamente staphylococcus aureus meticilina resist-
ente. 
nas primeiras 48 horas de vida do bebé, os microorganismos infecciosos pertencem maioritariamente ao grupo dos es-
treptococos e e.coli, recorrendo-se com frequência ao uso empírico de ampicilina ou penicilina associada a um amino-
glicosídeo. em situação de sépsis tardia (a partir do terceiro dia de vida), o envolvimento de staphylococcus coagulase 
negativos, muitas vezes meticilino-resistentes, leva à utilização de vancomicina.
Vários factores influenciam a farmacocinética da vancomicina, entre os quais se destaca a idade.

obJectivos:
Avaliar o perfil farmacocinético da vancomicina em recém-nascidos prematuros

MÉtodos:
Análise retrospectiva da informação obtida a partir da monitorização dos níveis séricos de vancomicina dos recém-
nascidos prematuros internados na unidade de cuidados intensivos de neonatologia do Hospital de santa Maria, de 
Janeiro de 2007 a setembro de 2010. A população estudada incluiu 52 recém-nascidos a fazer vancomicina, com idade 
pós-natal &#8804; 31 dias, correspondendo a um total de 95 concentrações séricas. Os bebés foram divididos em três 
categorias: I – idade pós-concepcional (IPC) <30 semanas; II – IPC 30-34 semanas e peso actual (no momento da 
monitorização) <1,2kg; III – IPC 30-42 semanas e peso actual &#8805; 1,2kg.
A informação foi recolhida a partir dos dados de rotina da actividade de monitorização de concentrações séricas de 
fármacos.
As concentrações plasmáticas de vancomicina foram determinadas por imunoensaio de fluorescência polarizada 
(FPiA).
Os parâmetros farmacocinéticos foram calculados com o modelo de um compartimento. O Software de farmacocinética 
clínica utilizado foi o PKs version 1.00 (Abbott Laboratories).

resultados:
A idade gestacional da população em estudo variou entre 24 – 39 semanas, e a iPc entre 26 – 40 semanas. o peso 
actual dos recém-nascidos compreendeu o intervalo 0,492 – 3,400 kg. As doses de vancomicina oscilaram entre os 
3,53 e os 58,82 mg/kg/dia. 
Os valores médios dos parâmetros farmacocinéticos obtidos foram: Grupo I – Vd = 0,49 ± 0,04 L/kg &#9679; Cl = 0,054 
± 0,03 L/kg/h &#9679; T1/2 = 7,5 ± 3,2 h; Grupo II – Vd = 0,56 ± 0,13 L/kg &#9679; Cl = 0,055 ± 0,02 L/kg/h &#9679; 
T1/2 = 8,0 ± 3,2 h; Grupo III – Vd = 0,56 ± 0,11 L/kg &#9679; Cl = 0,070 ± 0,03 L/kg/h &#9679; T1/2 = 6,5 ± 3,7 h.

conclusões:
Factores como idade gestacional, idade pós-natal e peso actual determinam a variabilidade observada na farmacoci-
nética da vancomicina no recém-nascido prematuro. concluímos que a clearance da vancomicina aumenta com a iPc 
e depende do peso.   
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autor: 
Bruno costa

IPO Porto

introdução:
A saúde nos dias de hoje comporta-se como um mercado [1]. nas premissas contratuais estabelecem-se relações de 
agência entre doentes e profissionais de saúde [1-3]. A existência de diferentes graus de formação e conhecimento 
transforma a questão da informação em saúde num problema sério que importa compreender. Actualmente verifica-
se um crescimento do número de protocolos de ensaios clínicos em curso. A área transforma-se num mercado por si 
só, com o crescendo do número de empresas de prestação de serviços nesta área. Atendendo a esta tendência foi 
recentemente transposta para a legislação nacional [4] a norma europeia [5] e as guidelines internacionais [6] sobre a 
matéria, que pretendem regulamentar a investigação clínica, reduzindo os problemas de informação.

obJectivos:
Tradicionalmente, as teorias microeconómicas básicas assumem que o mercado exibe perfeita informação [1], ou seja, 
que num contrato todos os intervenientes estão totalmente informados das implicações. na prática tal não acontece. 
nos serviços de saúde encontramos uma real assimetria de informação entre prestadores do serviço e clientes (doen-
tes). Embora neste caso a situação seja justificada por inúmeros motivos, importa reflectir e minimizar este problema.

MÉtodos:
Da análise de diversas teorias económicas [1,7] é possível compreender e explicar os comportamentos dos interve-
nientes. 

resultados:
Numa abordagem claramente superficial e salvaguardando as premissas do próprio estudo, a existência da incerteza 
associada ao perfil clínico de um novo fármaco ou mesmo da ausência de resposta esperada, pelo recurso a um pla-
cebo, são dois dos factores de conhecimento mais importantes. De qualquer forma, o risco não se limita à componente 
clínica. A eventualidade de risco económico, pelas mais-valias associadas ao investigador e aos custos para o centro 
de ensaio, poderiam levar potencialmente a situações de recrutamento excessivo. Deste modo, importa travar qualquer 
possibilidade de desvio aos objectivos do estudo, criando condições para a limitação dos problemas de informação.

conclusões:
A introdução do consentimento escrito e informado como sistema obrigatório [4-6] reflecte-se como a demonstração 
mais prática da necessidade de respostas concretas neste domínio.

bibliografia:
[1] Folland s. et al - The economics of Health and Health care, 6ª ed., Prentice Hall, 2009
[2] Bajari P. et al - Moral Hazard, Adverse selection and Health expenditures: A semiparametric Analysis, nBer Work-
ing Paper no. 12445, 2009, JeL no. c14, D82, i11
[3] clinical Trials Facilitation group, guidance Document for voluntary Harmonisation Procedure for the Assessment of 
multinational clinical Trial Applications, 2010
[4] Lei nº 46/2004, de 19 de Agosto
[5] Parlamento e conselho europeu, Directiva 2001/20/ce, de 21 de Abril, 2001
[6] icH Topic e 6: guideline for good clinical Practice
[7] Akerlof g. - The Market for Lemons: Quality uncertainty and the market mechanism, The Quarterly Journal of eco-
nomics, vol. 84, no. 3, 1970, pp. 488-500 

p01
 probleMas de inforMação na saúde – o caso da investigação clínica



37 
VII Congresso Nacional | 3a. Semana APFH | 20 anos APFH - Superar os limites 
Centro de Congressos do Estoril, 24 a 27 de Novembro 2010

VII Congresso Nacional | 3a. Semana APFH | 20 anos APFH - Superar os limites

POSTERS

autores: 
Bárbara Lourenço, Dora Bernardo, Luísa Barros Pereira, Bruno costa, Henriqueta sampaio, Joana gomes, João Mar-
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IPO Porto

introdução:
os ensaios clínicos representam uma das áreas que melhor descreve a actividade do Farmacêutico Hospitalar. este, 
que tem como função promover o uso racional e apropriado do medicamento, desempenha um papel fundamental e 
essencial para o bom desenrolar dos mesmos. [1]

obJectivos:
Demonstrar a importância da actividade do Farmacêutico nos ensaios clínicos e apresentar os diferentes níveis de 
actuação deste.

MÉtodos:
Análise e pesquisa em bibliografia de referência. Para tal, utilizou-se uma busca no Medline Plus com as palavras-
chave “Pharmacist in clinical trials”. como critérios de exclusão foram considerados os seguintes itens: artigos em 
outras línguas que não o inglês; sem devida identificação do autor, com associação ao local de trabalho; referências 
específicas à descrição de um único ensaio.

resultados:
nos ensaios clínicos, o farmacêutico pode intervir em 3 diferentes níveis, de forma a garantir o correcto uso do medi-
camento experimental:
- Antes da prescrição: O Farmacêutico tem o potencial para implementar e influenciar as políticas relacionadas com o 
fármaco, participando nos comités de ética; nas visitas de inicio e apresentação dos Ensaios Clínicos. [2]
- Durante a prescrição: O Farmacêutico pode influenciar as atitudes e as prioridades de prescritores na sua escolha. 
o Farmacêutico tem um importante papel no aconselhamento da actividade, mediante as indicações do protocolo de 
ensaio: monitoriza, detecta e impede a interacção de medicamentos, reacções adversas, erros por meio de avaliação 
dos perfis dos requisitos do protocolo. [2]
 - Após a prescrição: o Farmacêutico desempenha um papel fundamental na comunicação e aconselhamento sobre o 
fármaco em estudo, aos doentes. como membro de uma equipa multidisciplinar, o Farmacêutico também fornece cui-
dados integrados garantindo a rastreabilidade de todo o processo. Participa ainda na monitorização, dispensa, registo 
e preparação dos fármacos em estudo, assegurando a sua correcta administração, devolução e destruição. [2]

conclusões:
os ensaios clínicos revestem-se de extrema importância na área da saúde. existem inúmeros medicamentos em de-
senvolvimento com características específicas no que respeita ao acondicionamento e preparação, bem como na moni-
torização. A necessidade de harmonizar procedimentos a nível global levou a que fossem feitos esforços no sentido do 
desenvolvimento das normas de Boas Práticas clínicas (gcP-icH). [3]  Assim, o desenvolvimento e a execução de um 
protocolo com base nas boas Práticas Clínicas requer formação e treino e representa sempre um desafio emergente 
para os profissionais de saúde. O Farmacêutico é responsável pela segurança e uso do medicamento, apresentando 
crucial importância em todo o processo do medicamento experimental.

bibliografia:
1. http://www.pharmacist.com/, acedido em 3/9/10
2. http://www.clinicaltrials.gov, acedido em 28/8/10
3. http://www.fda.gov/, acedido em 29/8/10
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Serviços Farmacêuticos, Instituto Português de Oncologia do Porto

introdução:
em Agosto de 2010, foi solicitado pelo serviço de radiologia de intervenção à unidade centralizada de Quimioterapia 
(ucQ) dos serviços Farmacêuticos (sF) do iPo Porto a preparação de doxorrubicina com DcBead®. A sua aplicação 
seria em doentes com carcinoma hepatocelular, sendo este um cancro mais prevalente no sexo masculino [1], com 
incidência global de um milhão de casos por ano. [2,3]
DcBead® é uma nova forma de veicular fármacos, composta por um conjunto de microesferas de hidrogeles biocom-
patíveis, hidrofílicas, não absorvíveis, rigorosamente calibradas e capazes de carregar doxorrubicina. [4] esta forma 
de administração é indicada para a quimioembolização de vasos sanguíneos que sustentam tumores malignos hiper-
vascularizados e permite a administração de uma dose controlada de doxorrubicina directamente no local do tumor. 
[4] A selecção de DcBead® prende-se com a maior preservação da função hepática, redução da toxicidade sistémica, 
uma diminuição dos efeitos secundários e maior acção directa no tumor, relativamente à quimioterapia convencional 
administrada por via sistémica. [5]

obJectivos:
Desenvolver procedimentos seguros e eficazes de preparação de DCBead®, carregados com doxorrubicina, na UCQ, 
tendo como base o protocolo fornecido pelo laboratório.

MÉtodos:
Procedeu-se à pesquisa em bibliografia de referência, relativamente à sua aplicação e ao modo de preparação. Após 
apreciação dos documentos obtidos, idealizou-se uma metodologia de preparação com base no protocolo fornecido e 
na necessidade de dar resposta ao solicitado à ucQ.

resultados:
Foi implementado um procedimento interno de preparação de DCBead® carregados com doxorrubicina. Definiram-se 
as condições de preparação e a sequência das etapas, com especial importância para o tempo de carregamento (varia 
consoante o diâmetro das esferas e as características do tratamento pretendido para cada doente), este deve ser efec-
tuado a temperatura compreendida entre 2 e 8ºc.

conclusões:
A metodologia de preparação não apresentou dificuldades acrescidas relativamente à preparação de quimioterapia 
sistémica, sendo o único motivo de alerta o alargado período de tempo necessário para carregar as esferas em tem-
peratura refrigerada, implicando posteriormente uma nova manipulação. estes novos procedimentos exigem elevada 
coordenação e rigor por parte dos membros da equipa multidisciplinar. 

bibliografia:
1. Ngan H et al., Transcatheter Arterial Chemoembolization in Inoperable Hepatocellular Carcinoma: Four-year Follow-
up, Journal of Vascular and Interventional Radiology, 1996; 7:419-425.
2. Jemal A, Murray T, Ward E, et al., Cancer Statistics 2005,CA Cancer J Clin, 2005; 55:10–30.
3. raptis i, Koskinas J, emmanouil T, et al., changing relative roles of hepatitis B and c viruses in the etiology of hepa-
tocellular carcinoma in Greece. Epidemiological and clinical observations, J Viral Hepat, 2003;10:450–54.
4. Folheto informativo DcBead®
5. Varela M, Real MI, Burrel M, et al., Chemoembolization of hepatocellular carcinoma with drug eluting beads: efficacy 
and doxorubicin pharmacokinetics, J Hepatol,
2007;46(3):474–81.
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Centro Hospitalar Cova da Beira

introdução:
De acordo com as guidelines internacionais da política de segurança do medicamento, foi identificado o risco associado 
ao circuito do medicamento na instituição (1). neste sentido, os serviços Farmacêuticos (sF) do centro Hospitalar 
cova da Beira, implementaram auditorias internas aos serviços clínicos que possuem medicamentos em stock, de 
modo a minimizar ou prevenir os erros de medicação.

obJectivos:
Descrever a implementação de um sistema de auditorias aos serviços com medicamentos. Analisar os resultados ob-
tidos e as propostas de acções correctivas e preventivas.

MÉtodos:
recolha de dados respeitantes aos anos de 2008 e 2009 pela análise dos registos das auditorias aos serviços com 
medicamentos. em 2008 foram realizadas 2 auditorias por serviço, tendo os indicadores sido analisados por semestre. 
em 2009, no seguimento de medidas correctivas implementadas, foram realizadas quatro auditorias e os indicadores 
foram analisados por trimestre.

resultados:
os sF elaboraram uma check-list, aprovada pelo conselho de Administração, de acordo com os Padrões de Acreditação 
da Joint commission international (Jci), na norma “gestão e utilização da Medicação”(2). esta ferramenta foi utilizada 
pelos farmacêuticos para a realização das auditorias. em 2008 (1º semestre) a percentagem de cumprimento foi de 
83% e de não cumprimento foi de 17%. no 2º semestre as percentagens foram de 95% e 5% respectivamente. Foram 
avaliados 35 itens. em 2009 foi introduzido o parâmetro «cumpre parcialmente». no 1º trimestre (2009) a percentagem 
de cumprimento foi de 91%, a percentagem de não cumprimento foi de 5% e a percentagem de cumprimento parcial 
foi de 4%. no 2º trimestre foram de 96%, 1% e 3% respectivamente. no 3º trimestre foram 97%, 1% e 2% respectiva-
mente. no 4º trimestre foram de 98%, 1% e 1%. Foram avaliados 40 itens. Das acções correctivas provenientes dos re-
sultados das auditorias destacam-se: a) separação e identificação dos fármacos por perigosidade; b) armazenamento 
de todos os fármacos em armário fechado c) fecho da sala de preparação da medicação; d) electrólitos armazenados 
nos serviços de urgência/ emergência em armários fechados separados dos restantes fármacos.

conclusões:
constatou-se que houve uma evolução positiva na diminuição das não conformidades detectadas durante os períodos 
em análise, o que torna este procedimento uma mais-valia num processo de acreditação. este é um projecto contínuo, 
que visa a melhoria permanente da qualidade dos serviços prestados pelos sF da instituição, assim como a manuten-
ção e cumprimento dos padrões de acreditação, sendo objectivo definido, o cumprimento integral de todos os procedi-
mentos implementados, por todos os serviços.

bibliografia:
1- “institute for safe Medication Practices”. 2- Padrões de Acreditação da Jci para Hospitais, 2008.
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Centro Hospitalar Cova da Beira EPE

introdução:
Devido à relação de causalidade entre a administração terapêutica de hemoderivados e a detecção de doença infec-
ciosa transmissível pelo sangue, foi estabelecido um procedimento uniforme, a nível nacional, de todos os actos de 
requisição clínica, distribuição aos serviços e administração aos doentes deste tipo de medicamentos. Adicionalmente, 
a legislação prevê a realização de auditorias semestrais, por amostragem, pelas comissões de garantia de qualidade 
dos hospitais(1). Para cumprir a legislação em vigor, foram realizadas auditorias pela comissão Transfusional do cen-
tro Hospitalar cova da Beira (cHcB) a processos clínicos de doentes a quem foram administrados Hemoderivados, 
tendo sido identificadas não conformidades consideradas graves. Deste modo, no sentido de maximizar a segurança 
dos hemoderivados, bem como a rastreabilidade de dados no Hospital Pêro da covilhã (HPc), os serviços Farmacêu-
ticos implementaram um circuito diário de verificação do registo dos impressos de hemoderivados, com intervenção 
farmacêutica, desde a dispensa até ao arquivo dos mesmos no processo clínico do doente. 

obJectivos:
Descrever a implementação de um circuito de verificação de todos os registos de hemoderivados dispensados no HPC. 
Analisar os resultados obtidos desde a sua implementação (Janeiro a Agosto de 2010).

MÉtodos:
recolha e análise dos dados resultantes da monitorização dos registos dos doentes que realizaram tratamento com 
hemoderivados. 

resultados:
o encerramento do circuito de hemoderivados é efectuado diariamente por um dos farmacêuticos responsáveis pelo 
procedimento de verificação no HPC. Nos Serviços Clínicos o farmacêutico verifica, juntamente com um enfermeiro do 
serviço, se na “via serviço” o quadro D (registo de administração) se encontra correctamente preenchido (data, hemod-
erivado/dose, quantidade, lote e assinatura/mecanográfico). Caso se verifique alguma não conformidade, procede-se 
à sua correcção antes do arquivo no processo clínico do doente.
no período em estudo foram auditados 524 impressos de requisições/distribuição/administração de hemoderivados. 
Da análise dos dados recolhidos verificou-se que 7,82% dos impressos apresentavam não conformidades no momento 
da verificação. Todas as não conformidades foram corrigidas.
no período em estudo, apenas 2,86% dos impressos não puderam ser auditados, devido a transferência dos doentes 
para o hospital do Fundão.

conclusões:
Com a implementação do procedimento de verificação do circuito de hemoderivados no HPC, é possível identificar e 
corrigir as não conformidades associadas, bem como estabelecer estratégias de prevenção adequadas. Deste modo 
consegue-se aumentar a segurança e rastreabilidade de registos de hemoderivados no cHcB, numa perspectiva de 
melhoria contínua e garantia de qualidade.

bibliografia:
(1) DesPAcHo conjunto n.º 1051/2000, de 14 de setembro. ´´D.r. ii série´´. nº251, (2000-10-30). 
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Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.

introdução:
Um dos principais obstáculos ao controlo eficaz da hipertensão arterial (HTA) está relacionado com a adesão do doente 
ao tratamento com fármacos anti-hipertensores. A avaliação da adesão à terapêutica com anti-hipertensores e o con-
hecimento dos diversos factores que a influenciam são determinantes para o desenvolvimento de estratégias tendo em 
vista aumentar essa mesma adesão, fundamental para o controlo eficaz da HTA e para a prevenção das complicações 
cardiovasculares graves que lhe estão associadas.

obJectivos:
efectuar uma revisão da literatura tendo em vista efectuar um levantamento dos métodos de avaliação de adesão ao 
tratamento com fármacos anti-hipertensores, passíveis de serem utilizados nos doentes da consulta externa de hiper-
tensão / dislipidemia do centro Hospitalar cova da Beira, e.P.e. (cHcB).

MÉtodos:
A pesquisa bibliográfica na PubMed intersectando o termos “medication adherence” e “essential hypertension” permitiu 
a identificação de 21 artigos, publicadas desde 1986, que foram analisados tendo em vista a identificação de métodos 
de avaliação de adesão ao tratamento com fármacos anti-hipertensores, exequíveis de serem aplicados aos doentes 
da consulta externa de hipertensão / dislipidemia do CHCB. As referências bibliográficas dos artigos anteriormente 
obtidos foram também manualmente analisadas tendo em vista a obtenção de artigos adicionais relevantes para a 
matéria em estudo.

resultados:
os métodos directos de avaliação da adesão à terapêutica anti-hipertensora incluem: a determinação do princípio ac-
tivo ou dos seus metabolitos nos fluidos biológicos (p. ex., sangue, urina); utilização de marcadores biológicos (p. ex., 
brometo de potássio) que podem ser adicionados ao medicamento (p. ex., incorporação nas cápsulas); observação 
directa da toma do medicamento. os métodos indirectos incluem: questionário / entrevista estruturada (p. ex., teste 
de Batalla, teste de Haynes-Sackett, teste de Morisky-Green); contagem dos comprimidos remanescentes; verificação 
das receitas aviadas nas farmácias comunitárias (possível através da colaboração com o Agrupamento dos centros 
de Saúde da Cova da Beira); monitorização electrónica da adesão (p. ex. MEMS® - Medication Event Monitoring Sys-
tems); grau de controlo da pressão arterial. Apenas os métodos indirectos de determinação da adesão são exequíveis 
nos doentes hipertensos em causa.

conclusões:
existem diversos métodos indirectos de determinação da adesão à terapêutica anti-hipertensora, relativamente 
económicos e fáceis de implementar, que podem ser utilizados nos doentes em estudo. A utilização simultânea de 
diversos destes métodos e o cruzamento da informação obtida em cada um deles, poderá auxiliar os profissionais de 
saúde na identificação dos doentes aderentes e não aderentes, tendo em vista o posterior desenvolvimento de estra-
tégias para aumentar a adesão à terapêutica farmacológica anti-hipertensora. 
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introdução:
Os sistemas de gestão da qualidade (SGQ), a satisfação do cliente, o controlo de processos e a certificação externa 
são termos cada vez mais integrados na cultura empresarial. As normas iso 9001, aplicadas internacionalmente, 
normalizam actividades colectivas realizadas de forma sistemática.(1) com a criação do centro Hospitalar de Lisboa 
ocidental (cHLo) os três serviços farmacêuticos existentes originaram um único serviço farmacêutico (sF). Dada a 
existência de diferentes níveis de diferenciação, de recursos e processos nos sFs originais, tornou-se necessário uni-
formizar práticas e procedimentos.

obJectivos:
implementação de um sgQ nos sFs hospitalares do cHLo com uniformização de processos.

MÉtodos:
Foi definida a política de qualidade, missão, princípios e valores dos SFs. Para cada grupo profissional foram definidos 
requisitos mínimos, responsabilidades, plano de formação interno e externo. Foram identificados os processos chave 
dos sFs e para cada um deles estabelecidos indicadores de qualidade e metas, de acordo com os requisitos da norma 
ISO 9001. Foi implementado um software que permite a compilação de documentos e gestão dos processos, recursos, 
requisitos e equipamentos. 

resultados:
Para cada colaborador foi definido um plano de formação. Foi estabelecido um plano de manutenção para equipamen-
tos e infra-estruturas. Os processos chave dos serviços farmacêuticos foram identificados: selecção de medicamen-
tos, aquisição, recepção e armazenamento, inventário distribuição, farmacocinética clínica, farmacovigilância, ensaios 
clínicos, acompanhamento farmacoterapêutico, farmacotecnia, terapêutica nutricional e informação de medicamentos. 
Foram implementados processos de medição análise e melhoria: controlo de documentos e registos, não conformi-
dades, acções correctivas e preventivas, auditorias internas e avaliação da satisfação de clientes. Para cada processo 
foram elaborados fluxogramas, estabelecidos indicadores, metas e objectivos de qualidade.

conclusões:
A implementação do sgQ e a uniformização dos procedimentos dos 3 sFs originais resultou na melhoria de organiza-
ção das actividades e do serviço prestado. A definição de indicadores, metas e objectivos permitiu a documentação das 
actividades realizadas nos SFs e identificação e implementação de hipóteses de melhoria. 

bibliografia:
(1) norma Portuguesa en iso 9001: 2008 sistemas de gestão da qualidade – requisitos, instituto Português da Quali-
dade
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introdução:
A OMS define a farmacovigilância como a ciência e as actividades relacionadas com a detecção, avaliação, compreen-
são e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer outros problemas relacionados com medicamentos. os ensaios 
clínicos incluem um número reduzido de doentes e durante um curto espaço de tempo. Torna-se importante vigiar a 
segurança e efectividade dos fármacos no contexto real da sua utilização.(1)

obJectivos:
implementação e avaliação de um programa de farmacovigilância nos serviços Farmacêuticos (sFs) do centro Hospi-
talar de Lisboa ocidental- cHLo.

MÉtodos:
Foi implementada nos SFs uma metodologia de farmacovigilância, com definição de dois métodos de notificação de 
RAMs. Para as notificações que resultam de farmacovigilância passiva procedeu-se à uniformização do impresso e do 
circuito de notificação nos SFs do CHLO. Implementou-se, em Janeiro de 2010, um sistema de farmacovigilância activa 
que inclui os medicamentos novos introduzidos em ambiente hospitalar. Para este processo foi definido o fluxograma 
de actividades e o indicador de qualidade. O indicador definido foi a percentagem de novos fármacos incluídos no pro-
grama de farmacovigilância activa (padrão> 60%) de cálculo semestral. Para cada novo fármaco incluído no programa 
é elaborada uma folha de notificação, com identificação do doente, respectivas co-morbilidades e terapêutica concomi-
tante, descrição e classificação das RAMs. Para cada utilização do fármaco é efectuada consulta ao processo clínico e 
entrevista ao doente, ou, quando não é possível, aos profissionais de saúde que o acompanham. Todas as notificações 
de rAMs são reencaminhadas para o inFArMeD ou para a unidade de Farmacovigilância do sul.

resultados:
No 1º semestre de 2010 foram notificadas 16 RAMs, 12 resultantes de farmacovigilância passiva e 4 de activa. Foram 
incluídos no programa de farmacovigilância activa 58.3% (n=7) dos novos fármacos introduzidos em ambiente hos-
pitalar. o padrão estabelecido não foi atingido, levando ao registo de uma não conformidade e sensibilização dos 
colaboradores. estão incluídos, no programa de farmacovigilância activa, 29 doentes, divididos por 9 especialidades 
médicas. os 7 fármacos incluídos distribuem-se por 6 grupos farmacoterapêuticos e 85.7% foram aprovados por pro-
cesso centralizado.

conclusões:
sendo a farmacovigilância activa uma nova área de intervenção dos sFs e não tendo sido atingido o padrão estabe-
lecido, tornou-se necessário implementar medidas que incentivem esta actividade. A aprovação precoce de fármacos 
que vêm cobrir lacunas terapêuticas torna necessário que se implementem metodologias efectivas e sistemáticas que 
permitam a vigilância da sua utilização. 

bibliografia:
(1) WHo Policy perspectives on medicines- Pharmacovigilance: ensuring the safe use of medicines.
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1Hospital de Santa Cruz - CHLO, EPE
2Hospital de São Francisco Xavier - CHLO, EPE

introdução:
A incidência da rejeição aguda (rA) do transplante renal (Tr) em 2008 em Portugal foi de 22,1%, no 1º ano após Tr 
sendo causa de 13% das perdas de excerto renal (Per) (1). estudos recentes sugerem que o Bortezomib (BTz), ini-
bidor selectivo e reversível da fracção 26s do proteossoma, poderá ser uma alternativa no tratamento da rA do Tr 
(2,3).

obJectivos:
reportar 1 estudo-caso do BTz no tratamento da rA de Tr numa doente internada no serviço de nefrologia do Hos-
pital de santa cruz–cHLo, ePe.

MÉtodos:
Pesquisa bibliográfica sobre a utilização do BTZ no tratamento da RA do TR. Estudo–caso de 1 doente TR com RA 
tratada com BTZ, tendo em conta a história clínica, perfil farmacoterapêutico e análises bioquímicas, desde o interna-
mento até à alta clínica.

resultados:
Foram encontrados 2 estudos sobre a utilização do BTz na rA do Tr (3,4). em ambos é efectuado 1 ciclo de BTz por 
rA [1,3mg/m2 D1,D4,D8,D11] em associação com terapêuticas convencionais imunoglobulina de coelho (igc), ritux-
imab (rTX), imunoglobulina Humana normal (igH) e/ou Plasmaferese (PL) (3,4). num estudo com 6 doentes (2Tr/
pancreas e 4Tr) e 8 rA de Tr, com seguimento médio de 140 dias, 2 retomaram a diálise e 4 apresentaram creatinina 
sérica (crs) entre 1,8 e 2,8mg/dL (3). no outro estudo, com 2 doentes em rA, 1 ano após BTz, igH e PL, apresentaram 
crs 0,6mg/dL e 1,3mg/dL (4).
Doente X, sexo feminino, 22 anos, caucasiana, 2º Tr há 333 dias, dador cadáver, não sensibilizada. efectuou o 1º 
TR há 5 anos com PER após 8 meses associada a pielonefrites de repetição. Com história de espinha bífida, bexiga 
neurogénica, suspeita de infecção por Poliomavírus e pielonefrites agudas de repetição. Foi internada a 12/7/2010 com 
rA humoral. efectuou rTX (376mg/m2) e igH (1g/kg/dia 2dias) sem reversão da rA. Após 4 tomas de BTz (1mg/m2) 
em D1D4D9D12 apresentou linfopenia (6,1x109/L) e infecção urinária por e.coli. Teve alta clínica a 29/7/2010 sem rA 
(crs=2,11mg/dL). não houve alteração da imunossupressão de manutenção.

conclusões:
os estudos sobre a utilização do BTz no tratamento da rA do Tr são limitados, com população e seguimento reduzi-
dos sendo necessários mais estudos para avaliar a eficácia e segurança nesta indicação.

bibliografia:
1.reunião da sociedade Portuguesa de Transplantação - curia. registo nacional de transplantação renal 1980-2008 
.
2.JAnssen-ciLAg inTernATionAL nv. resumo das características do Medicamento-veLcADe 1mg pó para 
solução injectável [acedido em 2010 Ago 25].
3.Everly MJ, Everly JJ, Susskind B, Brailey P, Arend LJ, Alloway RR, et al. Bortezomib provides effective therapy for 
antibody- and cell-mediated acute rejection - transplantation. Transplantation.2008;86:1754–1761. 
4.Perry DK, Burns JM, Pollinger Hs, Amiot BP, gloor JM, gores gJ, et al.
Proteasome inhibition causes apoptosis of normal human plasma cells preventing
alloantibody prodution. Am J Transplant.2009;9:201–209.
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Hospital de Faro, E.P.E.

introdução:
o Hospital de Faro, e.P.e., é um hospital público com características de hospital central, sendo o hospital de referência 
do sotavento algarvio, servindo uma população residente de cerca de 253 mil pessoas, podendo este valor populacio-
nal duplicar ou triplicar sazonalmente. (1)
A aplicação do Decreto-lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, que aprova o código dos contratos Públicos, bem como a 
passagem do hospital a entidade pública empresarial, provocou uma modificação acentuada nos procedimentos de 
aquisição de medicamentos. (2,3)

obJectivos:
Pretende-se com este trabalho efectuar uma avaliação das implicações estruturais, orgânicas e económicas que resul-
taram da aplicação das novas normas e procedimentos, nomeadamente no que concerne à aquisição de medicamen-
tos, dispositivos médicos e produtos farmacêuticos.

MÉtodos:
utilizada a legislação e normativas da Acss que determinam as regras e procedimentos a cumprir sempre que o 
hospital desenvolve qualquer procedimento de aquisição de medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos 
farmacêuticos. (4,5,6) Através da utilização do programa informático em uso no hospital desde 2008, foi possível ter 
acesso ao histórico de todos os procedimentos de aquisição de medicamentos e aos seus custos. criação de uma folha 
de cálculo em excel com os dados económicos que nos permitem comparar valores de aquisição de medicamentos, 
antes e após a passagem do hospital a e.P.e.

resultados:
com a aplicação da nova legislação e alteração do estatuto do hospital a e.P.e., este passou a ter autonomia para de-
sencadear os próprios procedimentos, com maior capacidade negocial com a indústria farmacêutica. em setembro de 
2008 foram seleccionados 79 medicamentos, para os quais foram desencadeadas consultas de mercado com negocia-
ção das quais resultaram uma redução nos custos de aquisição em 1.570.412,86€. no ano de 2009 além de concursos 
foram efectuadas consultas de mercado com negociação para cerca de 53 medicamentos, tendo-se conseguido uma 
diminuição dos encargos com estes em 621.812,98€.

conclusões:
A alteração do estatuto do hospital a entidade pública empresarial, proporcionou uma maior autonomia na tomada de 
decisões e consequentemente na redução dos custos com as aquisições, permitindo desta forma reduzir os encargos 
com medicamentos, ou tratar mais doentes com o orçamento disponível sem descurar a qualidade.

bibliografia:
1.http://www.hdfaro.min-saude.pt/site/index.php
2.Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, publicado no Diário da república, 1ª série-nº 20-29 de Janeiro de 2008.
3.Decreto-lei nº 180/2008, D.r. nº 164. série i de 2008-08-26 Ministério da saúde ccria o Hospital de Faro, e.P.e.
4.http://www.hospitaisepe.min-saude.pt/
5.http://www.acss.min-saude.pt/
6.http://www.catalogo.min-saude.pt/CAPS/publico/default.asp
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IPO Porto

introdução:
o cancro colorrectal é o terceiro mais comum a nível mundial, com uma incidência global de cerca de um milhão de 
casos por ano [1]. A sobrevida média dos doentes metastáticos é de aproximadamente 18 meses [1]. esta neoplasia é 
a segunda causa de morte por cancro em Portugal [2].
o Panitumumab (PAn) é um anticorpo igg2 monoclonal humano, produzido por tecnologia de DnA recombinante, que 
se destina ao tratamento do carcinoma colorrectal mestastático, com expressão do gene para o receptor do factor de 
crescimento epidérmico (egFr) e sem mutação KrAs [3].
o seu mecanismo de acção caracteriza-se pela ligação ao domínio egFr, inibindo a fosforilação [1,4]. com isto, ocorre 
uma inibição do ciclo celular, indução da apoptose e diminuição da produção de interleucina 8 [4]. A existência de mu-
tação no gene KrAs promove a proliferação celular e a angiogénese, mesmo com a inactivação do egFr [4], daí que 
a utilização do PAn se resuma aos doentes sem esta mutação [3].

obJectivos:
compilação de informação relativa ao PAn para apresentação de formação interna à equipa da unidade centralizada 
de Quimioterapia (ucQ), com vista à introdução do fármaco no hospital.

MÉtodos:
Pesquisa em bibliografia de referência, despachos das entidades reguladoras e resumo das características do medi-
camento. Foram privilegiadas as informações relativas ao mecanismo de acção e suas particularidades, indicações 
terapêuticas, questões de avaliação económica, estabilidade do produto e da preparação final e condições gerais de 
preparação na ucQ.

resultados:
realizou-se sessão de esclarecimento da equipa da ucQ, com apresentação dos dados recolhidos. Actualizaram-se 
as tabelas de reconstituição e diluição de fármacos, com as informações relativas à estabilidade e técnica de prepara-
ção.

conclusões:
ensaios clínicos demonstraram um incremento da sobrevida livre de doença (0,7 semanas) [1], sem diferença sig-
nificativa na sobrevida global nem na qualidade de vida [4]. Comprovou-se de forma escassa o benefício terapêutico 
do PAN, daí que se tenha definido uma checklist apertada para a sua utilização nos hospitais do Serviço Nacional de 
Saúde [4]. Até à obtenção de novos dados, mais concretos e esclarecedores, a utilização do PAN fica sujeita a avalia-
ção económica individual por parte do infarmed.
A principal vantagem da sua utilização prende-se com a possibilidade de individualização da terapêutica, uma vez que 
o perfil genético é claramente determinante para a sua actividade [4].

notas:
1. cutsem e.v. et al., open-Label Phase iii Trial of Panitumumab Plus Best supportive care compared With Best sup-
portive Care Alone in Patients With Chemotherapy-Refractory Metastatic Colorectal Cancer; J. Clin Oncol, 25: 1626-
1634, 2007
2. http://eu-cancer.iarc.fr/, acedido em 12/9/10 
3. resumo das características do Medicamento
4. inFArMeD, relatório de Avaliação Prévia de Medicamentos para uso Humano em Meio Hospitalar - Panitumumab, 
2009 
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introdução:
o acompanhamento farmacoterapêutico tem como objectivo a provisão responsável da terapêutica farmacológica para 
atingir resultados que melhorem a qualidade de vida do doente. Permite diminuir os erros de medicação e promover a 
articulação do farmacêutico com outros profissionais de saúde de modo a optimizar a terapêutica.1 O conceito de inter-
venções farmacêuticas (IF) tem sido definido como todas as actividades em que o farmacêutico participa, relacionadas 
com a terapêutica dos doentes e avaliação dos seus resultados. A sistematização e análise das iFs permite demonstrar 
que a actividade farmacêutica é essencial para prevenir e resolver problemas relacionados com o medicamento.1,2 
Na literatura, existe unanimidade sobre a importância de tipificar as IFs mas existe pouca uniformidade na metodologia 
usada para as classificar e avaliar.1

obJectivos:
Avaliação e classificação das IFs realizadas utilizando um sistema informatizado de prescrição.

MÉtodos:
Foi realizado um estudo retrospectivo de Janeiro a Junho de 2010, no Hospital de s. Francisco Xavier, cHLo e.P.e. 
em que se analisaram todas as IFs realizadas utilizando um programa informático de prescrição. Foram classificadas 
em intervenções terapêuticas (em termos de indicação, posologia, via de administração, efeitos adversos, interacção, 
necessidade, efectividade e segurança), não terapêuticas e em termos de aceitabilidade.

resultados:
no total foram analisadas 721 iFs das quais 70% foram intervenções terapêuticas. Destas, 47% referiram-se a toxici-
dade, 29% a necessidade e 24% a efectividade. A maioria estava relacionada com a posologia (54%) e via de adminis-
tração (10%). Analisaram-se o tipo de intervenções efectuadas, sendo o ajuste de dose na Insuficiência Renal um dos 
mais frequentes. outras iFs referiram-se à interrupção da terapêutica antibiótica prolongada e à passagem precoce de 
terapêutica iv a oral. Foram aceites 51% das iFs terapêuticas. 

conclusões:
A iF faz parte de uma das mais importantes actividades dos Farmacêuticos, permitindo a sua integração numa equipa 
multidisciplinar. no entanto, ainda carece de sistematização e uniformização. o número de iFs obtido encontra-se sub-
estimado uma vez que o programa informático não contabiliza todas as iFs registadas, bem como muitas destas são 
apenas efectuadas oralmente. Verifica-se que as IF incidem maioritariamente na segurança pelo que seria importante 
alargar esta prática e implementá-la de forma sistemática organizada e contínua. Os resultados obtidos confirmam a 
necessidade de acompanhamento farmacoterapêutico.

bibliografia:
1.Farré r, clopés A, sala ML, castro i et al.(2000) intervenciones farmacéuticas (parte i): metodología y evaluación. 
Farm Hosp 24(3): 136-144.
2. McMullin sT, Hennenfent JA, ritchie DJ et al.(1999) A prospective, randomized trial to assess the cost impact of 
pharmacist-iniciated interventions. Arch intern Med 159(19): 2306-2309.
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Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca EPE

introdução:
A exposição a fluidos orgânicos pode ser considerada de risco por existir probabilidade de transmissão de alguns mi-
croorganismos, como por exemplo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da Hepatite B e da Hepatite C  [I].  
embora a probabilidade de transmissão do Hiv seja muito reduzida (cerca de 0,3% no acidente por picada ou corte, 
0,09% no acidente por salpico, 0,5% na relação sexual anal e 1% na relação vaginal [i,ii]) existe uma janela temporal 
em que a profilaxia pode, e deve, ser efectuada. A terapêutica antiretroviral deve ser iniciada o mais precocemente 
possível, sendo o intervalo de 4h após a exposição o período óptimo [I],[II]. Esta medida tem cerca de 80% de eficácia 
na prevenção da seroconversão [i]. 

obJectivos:
Este estudo tem como objectivo conhecer o tipo de acidentes mais frequentes por exposição a fluidos orgânicos no 
Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca ePe (HFF).

MÉtodos:
Analisaram-se retrospectivamente, relativo ao ano de 2009, todos os autos de acidentes que originaram a dispensa de 
kits antiretrovirais pelo Serviço de Urgência (SU) do HFF. Existem dois tipos de kits profilácticos, um para exposições 
associadas a um baixo risco de transmissão (Zidovudina 300mg+Lamivudina 150mg; 1 comprimido de 12/12h por 28 
dias) e outro, associado a um alto risco de transmissão (zidovudina 300mg+Lamivudina 150mg [esquema anterior] + 
Lopinavir 200mg+Ritonavir 50mg; 2 comprimidos de 12/12h por 28 dias). Os dados foram compilados numa base de 
dados do programa excel da Microsoft que permitiu a sua análise. 

resultados:
Durante 2009, ocorreram 45 episódios de exposição a fluidos orgânicos com prescrição de antiretrovirais. Dos 45 
episódios, 22 (49%) foram acidentes de trabalho no hospital e 23 exposições (51%) que ocorreram na área de influên-
cia do mesmo. 
nos acidentes de trabalho no HFF dispensaram-se maioritariamente kits de alto risco, 18 (82%). não foi possível 
identificar a classe profissional com maior registo de acidentes, por falta de informação nos autos de acidente, mas os 
mesmos envolveram principalmente o sexo feminino, 18 (82%), e abrangeram profissionais entre os 22 e os 61 anos. 
As exposições fora do hospital derivaram maioritariamente de violações, 18 casos (82%). nestas situações só se dis-
pensaram kits de alto risco. os envolvidos tinham entre 15 e 44 anos e uma das violações envolveu uma pessoa do 
sexo masculino.

conclusões:
Nem toda a população está ciente dos problemas que poderão advir de um acidente com exposição a fluidos orgânicos. 
De qualquer forma, cada vez mais a população procura ajuda personalizada e recorre ao serviço de urgência nesse 
sentido. A rápida actuação é essencial visto que se trata de um problema de segurança e de saúde pública.

bibliografia:
[I] – Landovitz, R., Currier, J.; Postexposure Prophylaxis for HIV Infection; N Engl J Med; 2009; vol. 361; nº 18; pp 1768-
1775
[ii] – Post-exposure Prophylaxis for Hiv infection – clinical protocol for the WHo european region
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introdução:
A Trabectedina é um medicamento órfão [1], aprovado no tratamento de segunda linha em doentes com sarcoma 
avançado dos tecidos moles (sTM), após insucesso das antraciclinas e ifosfamida. é também usada no tratamento 
de doentes com recaída de cancro do ovário sensível aos derivados da platina, em combinação com a doxorrubicina 
lipossómica peguilada [2].
Foi desenvolvida por síntese em laboratório, a partir de um alcalóide tetra-hidroquinolínico isolado de uma ascídia do 
mar do caribe, a ecteinascidia turbinata [1, 3]. é um agente antineoplásico que actua por ligação ao DnA, afectando 
os factores de transcrição, as proteínas de ligação e as vias de reparação do DnA, obtendo-se assim, um acentuado 
efeito de perturbação do ciclo celular [2, 4]. Alguns estudos parecem demonstrar, ainda, alguma actividade antiprolif-
erativa [2].

obJectivos:
efectuar a formação interna da equipa da unidade centralizada de Quimioterapia (ucQ), responsável pela preparação 
da solução de Trabectedina para administração.

MÉtodos:
Pesquisa de informação recolhida em bibliografia de referência, documentos oficiais e entidades reguladoras. Compila-
ção de dados no que respeita às indicações terapêuticas, estudos pré-clínicos e clínicos, prática clínica, propriedades 
e mecanismo de acção, assim como, condições e procedimentos de preparação, estabilidade e condições especiais 
de conservação antes, durante e após a reconstituição e diluição. 

resultados:
obtiveram-se dados que permitiram garantir a estabilidade da preparação por um período de 30 horas após recon-
stituição, o que assegura a segurança plena para as perfusões de 24 horas, utilizadas no tratamento de sTM. Foram 
actualizadas as tabelas de reconstituição e diluição de fármacos da ucQ, com as informações relativas à estabilidade 
e técnica de preparação, no interior da sala de biossegurança.

conclusões:
A informação obtida foi apresentada à equipa da ucQ, de forma a permitir uma visão global do desenvolvimento do 
fármaco, das suas características e dos procedimentos a implementar na ucQ. 
Apesar de ter mostrado estabilizar o sTM de forma duradoura, o real valor terapêutico da Trabectedina permanece in-
certo. A raridade da patologia [1] leva à insuficiência de dados dos estudos clínicos, remetendo essa colheita de dados 
para a prática clínica, de onde ainda não foi possível retirar conclusões quanto à relação custo-benefício [2]. Dada a sua 
especificidade e a ausência de alternativas, o fármaco acabou por ser aprovado para utilização no Serviço Nacional de 
saúde, limitando-se a hospitais centrais e oncológicos, com consulta multidisciplinar de sarcomas [2]. no que ao ovário 
diz respeito, a utilização está dependente de avaliação económica, caso a caso.

bibliografia:
1. www.ema.europa.eu, acedido em 28/8/10
2. inFArMeD, relatório de Avaliação Prévia de Medicamentos para uso Humano em Meio Hospitalar - Trabectedina, 
2010
3. D´Incalci, M., A Review of Trabectedin (ET-743): A Unique Mechanism of Action; Mol. Cancer Ther., August 2010; 9; 
2157
4. resumo das características do Medicamento
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introdução:
um estudo de fase iii(1), que incluiu 1725 doentes, comparou a utilização de pemetrexed versus gemcitabina, ambos 
associados a cisplatino, no tratamento de 1ª linha do carcinoma do Pulmão de não Pequenas células (cPnPc). o 
Pemetrexed demonstrou uma eficácia não inferior à gemcitabina, pelo que obteve autorização, pela European Medi-
cines Agency (eMA), para utilização em doentes com cPnPc nunca previamente tratados. o tipo histológico do cP-
NPC revelou influenciar a eficácia relativa dos tratamentos incluídos neste ensaio(2). 

obJectivos:
Avaliar o custo-eficácia da utilização de Pemetrexed no tratamento de 1ª linha das diferentes histologias do CPNPC.

MÉtodos:
Com base no ensaio de fase III referido, foi efectuada uma análise da eficácia de Pemetrexed ou Gemcitabina asso-
ciados a cisplatino, no tratamento de 1ª linha das diferentes histologias do cPnPc (avaliada em sobrevivência total 
média). os custos associados ao tratamento foram calculados com base em custos directos (valores de 2010). este 
estudo foi elaborado sob a perspectiva do Hospital.

resultados:
A sobrevivência total média dos doentes com cPnPc tratados com Pemetrexed+cisplatino em 1ª linha é: 1,05 anos 
para os adenocarcinomas; 0,78 anos para os tumores de células escamosas; 0,87 anos para os tumores de grandes 
células e 0,72 anos para outras histologias.
A sobrevivência total média dos doentes com cPnPc tratados com gemcitabina+cisplatino em 1ª linha é: 0,77 anos 
para os adenocarcinomas; 0,90 anos para os tumores de células escamosas; 0,56 anos para os tumores de grandes 
células e 0,77 anos para outras histologias.
os custos associados aos esquemas terapêuticos estudados foram calculados com base nos custos directos dos fárma-
cos, considerando 5 ciclos de tratamento (número de ciclos médio de cada esquema referido no ensaio clínico) e uma 
superfície corporal média por doente de 1,7m2. Foi ainda considerado o custo da utilização de factores de crescimento 
de glóbulos brancos, ponderado com base na frequência de neutropénia descrita para as duas opções terapêuticas. 
Para os adenocarcinomas e os tumores de grandes células, as Razões Custo-Eficácia Incremental (RCEI) calculadas 
para o Pemetrexed+cisplatino relativamente gemcitabina+cisplatino são de 31.514€ e 28.959€ respectivamente. Para 
os Tumores de células escamosas e outras histologias, a opção Gemcitabina+Cisplatino tem uma melhor eficácia e é 
menos dispendiosa, pelo que domina.

conclusões:
Nas histologias dos CPNPC em que a alternativa Pemetrexed+Cisplatino apresenta uma melhor eficácia que a 
gemcitabia+cisplatino, é nos adenocarcinomas que apresenta uma rcei mais elevada. nos tumores de células es-
camosas e noutras histologias, a opção Pemetrexed+cisplatino é dominada pela gemcitabina+cisplatino, mesmo 
considerando a utilização de factores de crescimento de glóbulos brancos.

bibliografia:
1) J Clin Oncology 2008;26:3543-3551;
2) The Oncologist 2009;14(3):253-263.

noTAs:
Nenhum conflito de interesses
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Hospital Garcia Orta

introdução:
no ensaio clínico de fase iii que avalia o pemetrexed versus docetaxel em 2ª linha no tratamento do cancro do pulmão 
não pequenas celúlas (CPNPC), e que inclui todas as histologias, o pemetrexed demonstra uma eficácia clínica equiva-
lente mas apresenta um potencial para causar neutropenia, nomeadamente febril e associada a infecções, significati-
vamente mais baixo. neste ensaio, apenas 2,6% dos doentes submetidos a terapêutica com pemetrexed necessitam 
de profilaxia/tratamento com factores de crescimento de glóbulos brancos (G-CSFs) comparativamente a 19,2% no 
grupo do docetaxel.

obJectivos:
Análise comparativa dos dados relativos à utilização de g-csFs em doentes submetidos a terapêutica com pemetrexed 
ou docetaxel, no ensaio clínico de fase iii versus doentes submetidos a terapêutica com ambos os fármacos no Hospital 
garcia de orta (Hgo).

MÉtodos:
Estudo retrospectivo, entre Janeiro 2008 e Setembro 2009, da utilização de filgrastim ou pegfilgrastim nos doentes com 
cPnPc submetidos a terapêutica com pemetrexed ou docetaxel. Dados recolhidos através dos registos dos serviços 
Farmacêuticos.

resultados:
Durante o período de estudo foram analisados 44 doentes (16 no grupo Pemetrexed e 28 no grupo Docetaxel). o grupo 
Pemetrexed tem 13 doentes do sexo masculino com média de idade 59,81±10,76 anos (49-11 anos). no grupo Doc-
etaxel, 26 doentes são do sexo masculino com média de idade 62,39±9,26 anos (42-77 anos).
Foram administrados 60 ciclos de Pemetrexed: 3,75 ciclos/doente (1-6 ciclos). Apenas 5 (31,25%) dos 16 doentes do 
grupo Pemetrexed receberam terapêutica com G-CSFs (filgrastim n=4 e pegfilgrastim n=1). Foram administrados 105 
ciclos de Docetaxel: 3,75 ciclos/doente (1-6 ciclos). Dos 26 doentes do grupo Docetaxel, 12 (42,80%) receberam g-
CSFs (filgrastim n=11 e pegfilgrastim n=1). A média de administrações de filgrastim foi 2,8 ampolas/ciclo, em ambos 
os grupos.

conclusões:
no ensaio clínico comparativo para os dois grupos de fármacos a utilização de g-csF foi menor do que a utilizada no 
Hgo. A diferença entre os eventos neutropénicos induzidos pela terapêutica com pemetrexed ou docetaxel foi inferior 
ao expectável.  

bibliografia:
Hanna N et al. Randomized phase III trial of pemetrexed versus docetaxel in patients with non-small-cell lung cancer 
previously treated with chemotherapy. J Clin Oncol 2004;22:1589-1597.
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introdução:
os inibidores da bomba de protões (iBPs) são muito utilizados em diversas patologias relacionadas com a acidez 
gástrica. A elevada capacidade em diminuir o pH e o facto de serem considerados “seguros” contribuíram para a sua 
ampla divulgação e utilização. sendo muitas vezes utilizados de forma crónica e em polimedicação, tem vindo a ser 
descrita a sua potencial capacidade para interacções medicamentosas e o aparecimento de efeitos adversos. o custo 
elevado é outro factor que deverá ponderar na sua utilização. Após análise de consumo de medicamentos no serviço 
de urgência (su) do Hospital geral do centro Hospitalar de coimbra, e.P.e. (Hg-cHc), constatou-se elevada utiliza-
ção do iBP injectável (iv) aprovado para utilização no Hg-cHc, o esomeprazol, pelo que se julgou ser pertinente a 
realização de um estudo de utilização.

obJectivos:
Análise do perfil de prescrição de IBPs-IV, no SU do HG-CHC, mediante a identificação de situações clínicas e critérios 
de utilização predominantes e avaliação da concordância da prescrição com as indicações referidas nos resumos das 
características do Medicamento dos iBPs-iv.

MÉtodos:
estudo observacional retrospectivo de utilização de medicamentos do tipo prescrição-indicação, no serviço de urgên-
cia, durante o mês de Fevereiro/2008, por consulta através da base de dados “Alert Data Warehouse”, de todos os 
relatórios completos de episódio de urgência referentes aos doentes aos quais foi prescrito um iBP-iv. Para avaliação 
da concordância da prescrição foram utilizadas duas variáveis: “diagnóstico aprovado” e “uso adequado”.

resultados:
incluíram-se no estudo 317 doentes aos quais foi prescrito iBP-iv, com média de idades de 63,59 anos (DP=20,81) 
sendo 52,7% do sexo feminino. Verificou-se prescrição em “diagnóstico aprovado” em 11,4% e 24,6% apresentaram 
“uso adequado”. São 22,1% os que já traziam prescrição de IBPs do domicílio; em 43% houve prescrição à alta do SU. 
Foram 15 as especialidades médicas prescritoras, sendo as mais prevalentes: medicina 53,3%; pneumologia 9,8%; 
cirurgia e gastroenterologia 8,2%. A dor abdominal epigástrica representou 33,3% dos diagnósticos finais aprovados 
(11,4%). Das prescrições sem “uso adequado” (75,4%), 27,2% dos doentes têm um diagnóstico relacionado com o 
sistema respiratório, 7,5% têm diagnósticos de dor abdominal e dor torácica inespecíficas e 17% foram prescrições 
concomitantes com corticosteróides.

conclusões:
A principal especialidade médica prescritora é a medicina interna; a gastrenterologia foi quem mais prescreveu dentro 
dos diagnósticos aprovados. na grande maioria dos casos o uso de iBP-iv não é adequado.

notas:
Declara-se que nenhum dos autores tem conflito de interesses. 
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Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

introdução:
A segurança na utilização dos medicamentos constitui cada vez mais uma preocupação das instituições de saúde1. o 
Canadian Adverse Events Study (Baker e tal 2004)2 permitiu quantificar a magnitude do problema em doentes inter-
nados. De acordo com este estudo cerca de um quarto dos eventos adversos identificados estavam relacionados com 
fármacos. Problemas relacionados com a comunicação e documentação têm sido frequentemente referidos1. um dos 
factores que contribui para os erros de medicação corresponde a discrepâncias nos registos relacionados com a uti-
lização dos medicamentos, estas verificam-se com frequência quando um doente é transferido de serviço, no momento 
do internamento ou no momento da alta.3. 

obJectivos:
o objectivo do presente estudo consiste em determinar a frequência de omissões nos registos  da terapêutica medica-
mentosa crónica no momento do internamento de doentes idosos.

MÉtodos:
estudo observacional, transversal que decorreu num serviço de cirurgia geral de um hospital central. Foi efectuada 
entrevista a 30 doentes idosos (idade &#8805;65 anos) ou ´´proxys´´ para identificação da terapêutica crónica prévia 
ao internamento hospitalar. 
Estes dados foram analisados e comparados com os dados contidos no processo clínico para identificação de omis-
sões. Doentes que reportaram não efectuar qualquer terapêutica no momento do internamento foram excluídos do 
presente estudo.

resultados:
Foram estudados 30 doentes (média de idades= 74 anos), com predominância para o sexo feminino (63%). estes 
doentes tomavam em média 4.5 medicamentos no momento do internamento. Foi encontrada predominância dos 
medicamentos para problemas cardiovasculares (45.5%) seguido dos medicamentos usados no tratamento das doen-
ças do sangue (14.2%) e com acção no snc (12.7%). A comparação com os dados registados no processo clínico 
revelou que na nota de entrada/ diário clínico se encontravam registados 73.3% dos medicamentos , enquanto que 
a percentagem de registo era mais baixa na folha de enfermagem e na folha da consulta de anestesia (52.6 e 46.7% 
respectivamente).    

conclusões:
A informação sobre a terapêutica medicamentosa em ambulatório pode facilmente ser omitida aquando da admissão 
hospitalar, mantendo-se esta omissão durante o internamento. os doentes idosos são particularmente vulneráveis a 
esta situação pelo elevado número de medicamentos que tomam. os farmacêuticos hospitalares, integrando equipas 
multidisciplinares, podem   contribuir para a continuidade e racionalidade da medicação e melhoria nos cuidados de 
saúde 

bibliografia:
1 - Turple et al. Frequency and Type of Medication  Discrepancies in one Terciary care Hospital. Healthcare Quaterly 
9 (sP):119-123
2 - Baker et al. The canadian Adverse Drugs event study: The incidence of Adverse events among Hospital Patients in 
canada´´. canadian Medical Association Journal 170 (11): 1678-86. 
3 - cohen et al. variation in medication information for elderly patients during initial interventions by emergency depart-
ment physicians. Am J Health-syst Pharm vol 65 2008: 60-64
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ULSBA

introdução:
Após a publicação do estatuto do Medicamento (Decreto Lei nº176/2006 de 30 de Agosto) e da Deliberação do in-
farmed 056/cD/2008 de 21/2/2008, o envolvimento do Farmacêutico Hospitalar na gestão dos gases medicinais tem 
sido crescente, com o objectivo de estabelecer um sistema seguro e eficaz na sua utilização.

obJectivos:
Dar cumprimento no âmbito da gestão do circuito de gases medicinais, ao Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de Agosto e 
à Deliberação do infarmed 056/cD/2008 de 21/2/2008, na unidade Local de saúde do Baixo Alentejo ePe (uLsBA).

MÉtodos:
- Diagnóstico da situação inicial na ULSBA;
- Revisão do circuito de gestão dos gases medicinais;
- Sensibilização/envolvimento do Órgão Máximo de Gestão;
- Levantamento das necessidades formativas dos profissionais envolvidos;
- Definição de responsabilidades.

resultados:
Identificação dos gases medicinais que se utilizam nos diversos Serviços Hospitalares, Unidades de Cuidados Continu-
ados e centros de saúde, avaliação das necessidades de consumo e dos sistemas de redes de distribuição (rampas). 
elaboração de cláusulas especiais para concurso institucional de modo a facilitar a selecção dos gases medicinais. 
Definição de níveis de stock de gases comprimidos de diferentes capacidades, em cada serviço ou unidade. Elabora-
ção de previsões de consumo, estabelecimento de pontos de encomenda e inclusão dos gases no Formulário interno 
de Medicamentos da ULSBA. A recepção de gases medicinais passou a integrar procedimentos, como a verificação e 
registo de lotes, validades e nível de pressão no manómetro. Foi solicitada uma nova área de armazenamento, bem 
como a aquisição de equipamento necessário à segurança e protecção, uma vez que o existente não cumpria as nor-
mas de segurança de acordo com o DL 409/98 de 23 de Dezembro.  Para garantir a rastreabilidade do produto o registo 
de lotes e validades passou a ser também obrigatório no processo de distribuição. no âmbito do sistema de gestão da 
Qualidade, foi elaborado um “Manual de Gases Medicinais”, onde estão descritos os procedimentos e definidas as re-
sponsabilidades. A área dos gases medicinais ficou sob a responsabilidade de uma Farmacêutica, que após frequentar 
um Curso de Gases Medicinais, planificou um calendário de formação para todos os profissionais envolvidos.

conclusões:
na uLsBA a reestruturação do circuito dos gases medicinais constituiu uma mais-valia no que diz respeito à gestão e 
utilização dos mesmos. o farmacêutico assume agora um papel essencial na garantia da qualidade e rastreabilidade 
dos produtos fornecidos.   Contudo, a sua responsabilidade tem de ser partilhada com outros profissionais cuja con-
tribuição é importante para melhorar a segurança na sua utilização.
os campos de actuação farmacêutica não se esgotam contudo nestas actividades, a intervenção deverá ser crescente 
e cada vez mais próxima do doente. 

bibliografia:
DecreTo-Lei nº 176/2006. D.r.i série. 167 (06-08-30) 6297-6383
DecreTo-Lei nº 409/98. D.r.i série. 295 (98-12-23) 7100-7132
DeLiBerAÇÃo Do inFArMeD nº 056/cD/2008
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introdução:
O conceito de Intervenção Farmacêutica (IF) define-se como a acção do Farmacêutico que visa melhorar o resultado 
clínico dos medicamentos, mediante a alteração da utilização dos mesmos e avaliação de resultados. A avaliação das 
IF proporciona indicadores de actividade e qualidade dos Serviços Farmacêuticos (SF) e permite a identificação e res-
olução de problemas relativos à prescrição.

obJectivos:
Analisar as intervenções Farmacêuticas (iF) e sistematizá-las de forma a uniformizar os procedimentos dos vários far-
macêuticos nos serviços Farmacêuticos do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca ePe (HFF). 

MÉtodos:
realizou-se um estudo descritivo com orientação cronológica retrospectiva de análise das iF realizadas pelos far-
macêuticos dos serviços Farmacêuticos do HFF. Todas as prescrições médicas efectuadas no período em estudo, ano 
de 2009, foram alvo de validação farmacêutica e inseridas no estudo as iF daí resultantes. os serviços incluídos no 
estudo foram os que possuíam informação sistematizada, compilada em suporte informático: uma unidade de cuida-
dos intensivos, 2 serviços de Medicina interna e o serviço de infecciologia e de Pneumologia. 

resultados:
Foram inseridos no estudo 640 intervenções. o serviço uciP foi o que teve maior número de iF por cama. Foram 
identificadas mais intervenções classificadas como Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM) 6 (problema 
de saúde relacionado com a insegurança quantitativa do medicamento) segundo a metodologia Dáder, que estão mais 
relacionados com a posologia prescrita ao doente. Verificou-se que a Intervenção foi mais direccionada para doentes 
que apresentavam maiores factores de risco: idosos, polimedicados, insuficientes renais e doentes medicados com 
fármacos de margem terapêutica estreita.

conclusões:
A metodologia de recolha de informação e documentação das iF, foi diferente, não havendo uniformização deste pro-
cesso entre os farmacêuticos. o trabalho realizado pelos farmacêuticos dos sF do HFF na validação das prescrições 
médicas dos doentes internados e respectivas iF revestiu-se de grande importância na detecção, prevenção e res-
olução de PrM. isto traduziu-se num contributo muito positivo a nível da segurança do doente e da maximização dos 
benefícios da terapêutica prescrita. 

bibliografia:
Machuca, M.; et al. Método de Dáder. Guia de seguimento farmacoterapêutico. (Versão por português europeu) 3.ed. 
Granada: GICUFULHT; 44p.2005. 
Clopés, A.; et al. Intervenciones farmacêuticas. Farm Hosp. V.24, n. 3, p. 114-144, 2000.
Lisby, M.; et al. Errors in the medication process: frequency, type and potencial clinical consequences. Int. J. Qual. 
Health care, v.17, n.1, p. 15-22, 2005.
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CHMT- Unidade de Abrantes

introdução:
Tendo como ponto de partida a definição de “erro de medicação”(1) e a implementação de procedimentos e estratégias 
de forma a minimizar os erros ocorridos durante o circuito do medicamento(2), como sejam a automatização de pro-
cessos e a dupla conferência, surge a necessidade de aferir o impacto destas barreiras de segurança. neste hospital 
a distribuição individualizada de medicamentos em dose unitária está estabelecida em oito serviços de internamento. 
este circuito inicia-se com prescrição electrónica que é validada e depois preparada, por tomas, em gaveta individual 
por doente.

obJectivos:
Identificar e quantificar os erros ocorridos no fornecimento dos medicamentos em dose unitária. Evitar a administração 
de medicamentos incorrectos ao doente. evitar desperdícios de tempo na correcção de eventuais erros de forneci-
mento(3). Avaliar a necessidade da conferência sistemática da medicação fornecida em dose unitária.

MÉtodos:
Foram conferidas sistematicamente as gavetas de fornecimento em dose unitária para todos os serviços de internamen-
to, durante quatro meses, e registados os erros encontrados. considerou-se erro a ausência ou qualquer incorrecção 
no medicamento colocado. Foram contabilizadas e agrupadas por tipo de erro todas as incorrecções encontradas.

resultados:
Identificaram-se e corrigiram-se 1.116 situações consideradas como erro de medicação, categoria B(4). O erro mais 
frequente foi o de troca de horário (340), seguido de omissão (222), excesso (131) e incorrecções na dose fornecida 
(118). Verificou-se ainda a evicção de 108 situações de fornecimento do medicamento incorrecto. Encontraram-se difi-
culdades na comparação com dados externos, pela diferença entre o que se considera ou não como erro de medicação 
e a etapa, dentro de todo o circuito do medicamento, em que aquele é monitorizado(4). 

conclusões:
A utilização de várias barreiras ao erro no fornecimento de medicação aos serviços de internamento continua a justificar 
a dupla verificação. São de considerar oportunidades de melhoria como a introdução de sistemas semi-automáticos 
de distribuição. esta monitorização deve ser alargada a todo o circuito do medicamento, num processo integrado de 
notificação de erros de medicação.

bibliografia:
(1) national coordinating council for Medication error reporting and Prevention [em linha]. [consult. 30 Ago 2010].  
Disponível em http://www.nccmerp.org/.
(2) World Health Organization [em linha], WHO Pharmaceuticals Newsletter 1999, No. 05&06, 1999. [Consult. 30 Ago 
2010]. Disponível em http://www.who.int/en/. 
(3) cHiLTon, Lynn L. - Medication error Prevention for Healthcare Providers [em linha], Medscape, LLc, 2007, actual. 
02 Jun. 2007. [Consult. 30 Ago 2010]. Disponível em WWW:<URL:http://cme.medscape.com/viewarticle/550273.
 (4) Joint commission resources – Medication use: A systems approach to reducing errors. usA, 1998. isBn: 0-86688-
522-6
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IPO Porto

introdução:
o carcinoma das células renais (ccr) é o terceiro cancro urogenital mais comum a nível mundial [1] e representa 2% a 
3% de todos os tumores sólidos. Apesar de raro, a sua incidência parece estar a aumentar na europa e no mundo oci-
dental [2,3] .um terço destes doentes apresenta metástases no momento do diagnóstico, que ronda os 65 anos [1,3]. o 
único tratamento curativo para o ccr é a cirurgia [1,2], que é também a primeira escolha mesmo para os carcinomas 
localmente avançados ou metastáticos, aos quais se associa um mau prognóstico e que se apresentam altamente 
quimio e radiorresistentes [1,4,5]
O conhecimento a nível molecular da patogénese do CCR levou à identificação de duas vias de sinalização específicas: 
a do Factor de crescimento vascular endotelial (vegF), importante na angiogénese tumoral e a do mTor (alvo da 
rapamicina do mamífero), envolvido na regulação do crescimento celular [6].
o temsirolimus é um medicamento citotóxico aprovado para o tratamento de primeira linha em doentes com ccr avan-
çado que apresentem pelo menos 3 de 6 factores prognósticos de risco [3,7,8]. este fármaco é um potente e selectivo 
inibidor do mTor, uma tirosina cinase da família Pi3k [3,4,7]. Actua por ligação a uma proteína intracelular com a qual 
forma um complexo que inibe a actividade do mTor [8].

obJectivos:
Preparar formação interna de forma a uniformizar conhecimentos teóricos e desenvolver procedimentos de preparação 
desta nova molécula introduzida no formulário hospitalar.  

MÉtodos:
recolha de dados relativos à indicação terapêutica, mecanismo de acção, condições e procedimentos de preparação, 
estabilidade, conservação e administração.  Fontes bibliográficas utilizadas: PubMed, uptodate, RCM, Practice guide-
lines da NCCN, manual da Pfizer referente ao temsirolimus.

resultados:
elaboradas normas internas de preparação de temsirolimus, onde se inclui a actualização das tabelas de reconstitu-
ição e diluição de fármacos da ucQ. compilada informação necessária à validação farmacêutica tais como medicação 
adjuvante e efeitos adversos mais comuns.

conclusões:
A eficácia e segurança do temsirolimus foram demonstradas em vários ensaios clínicos que apontam para um aumento 
do tempo de sobrevida, em doentes com ccr avançado [1,3]. o farmacêutico hospitalar está numa posição privilegia-
da ao acompanhar a introdução de novos fármacos nas terapêuticas, quer pela participação activa em ensaios clínicos, 
quer pela actualização de conhecimentos necessários à preparação e dispensa destes novos fármacos.

bibliografia:
[1] Ather M. H. et al.; Current Management of Advanced and Metastatic Renal Cell Carcinoma; Urol J. 2010;7:1-9
[2] www.apurologia.pt (08/09/2010)
[3] NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology; v.2.2010
[4] Zalabardo D. S. et al.; Treatment of locally advanced renal tumors; Actas Urol Esp. 2010;34(2):134-141
[5] Manual Pfizer Temsirolimus
[6] www.uptodate.com (10/09/10)
[7] Kumar Pal S. et al.; Treatment Options in Metastatic Renal Cell Carcinoma: Focus on mTOR Inhibitors; Clinical Medi-
cine Insights: Oncology; 2010:4 43–53
[8] rcM Temsirolimus

p25
teMsiroliMus no carcinoMa das cÉlulas renais



58 

VII Congresso Nacional | 3a. Semana APFH | 20 anos APFH - Superar os limites

VII Congresso Nacional | 3a. Semana APFH | 20 anos APFH - Superar os limites 
Centro de Congressos do Estoril, 24 a 27 de Novembro 2010

POSTERS

autores: 
Miguel isidoro, susana sernache, António Melo gouveia
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introdução:
O registo e monitorização da actividade desenvolvida é um dos novos desafios da Farmácia Hospitalar, permitindo 
a melhoria de processos. As intervenções farmacêuticas surgem neste contexto como um indicador privilegiado do 
impacto da actividade farmacêutica na qualidade assistencial ao doente, e da integração do farmacêutico na equipa 
de prestação de cuidados. A criação de ferramentas que garantam facilidade de acesso, uniformidade de registo e de 
obtenção de dados torna-se assim uma prioridade. 

obJectivos:
Pretendeu-se optimizar a recolha e tratamento de indicadores de performance. neste âmbito foi desenvolvida e imple-
mentada uma aplicação informática, gerida pelo serviço Farmacêutico, para registo e monitorização de intervenções 
Farmacêuticas, cumprindo as exigências decorrentes do sistema de gestão pela Qualidade implementado. 

MÉtodos:
Desenvolveu-se em conjunto com o serviço de gestão de sistemas e Tecnologias de informação uma aplicação in-
formática. Definiram-se como requisitos: acesso via intranet; Funcionamento intuitivo; Acesso restrito e rastreabilidade; 
Formulários pré-definidos; Rapidez no tratamento dos dados; Capacidade para exportar informação da base de dados 
para formatos standard e Facilidade de desenvolvimento e adaptação. A Fase de desenvolvimento decorreu entre Jul-
ho e Agosto de 2010. iniciou-se a implementação em dois processos piloto: Preparação de citotóxicos e Ambulatório.

resultados:
o sucesso da aplicação foi aferido pela análise dos resultados decorrentes da utilização no mês de Agosto. neste 
período verificou-se, no processo Preparação de Citotóxicos, um aumento em 92% (25/13) das intervenções regista-
das, face ao obtido com o registo em suporte de papel. no processo Ambulatório, esta ferramenta possibilitou a obten-
ção de um importante indicador de actividade, que até ao momento não era registado, sendo atingido um total de 25 
registos, no primeiro mês de utilização.

conclusões:
este projecto permitiu o desenvolvimento de uma metodologia com implicações directas na recolha, armazenamento 
e tratamento sistemático de indicadores de actividade. esta experiência demonstrou-nos que a implementação de 
tecnologia adequada é preponderante para a obtenção de dados compatíveis com os standards de qualidade exigidos 
actualmente. é de importância estratégica a recolha de indicadores com validade interna e externa que traduzam o 
impacto da actividade dos farmacêuticos hospitalares. 

bibliografia:
siMoniAn, A.i.-Documenting pharmacist interventions on na intranet. Am J Health syst Pharm. issn 0179-2082 60:2 
(2003) 151-155.
cLoPés A. [et. Al.] - intervenciones farmacêuticas (Parte ii): validación de la metodología utilizada para medir el im-
pacto. Farm Hosp issn 1130-6343. 24 (2000) 215-220.
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Hospital de S. Francisco Xavier, CHLO

introdução:
A anemia apresenta-se como uma complicação frequente da doença oncológica, tendo um impacto negativo na capaci-
dade funcional e qualidade de vida global dos doentes. A sua incidência aumenta frequentemente com a quimioterapia.
(1) A epoetina beta, agente estimulante da eritropoiese (AEE) utilizado no CHLO, tem demonstrado eficácia no trata-
mento desta patologia. em 2008, o committee for Medicinal Products for Human use (cHMP) da european Medicines 
Agency (eMeA) após revisão dos dados existentes concluiu que os benefícios das epoetinas nos doentes onclógicos 
continuam a ser superiores aos riscos, desde que utilizadas de acordo com as indicações aprovadas.(2) neste con-
texto, os Serviços Farmacêuticos (SF) em conjunto com a Unidade de Oncologia do HSFX, decidiram rever o perfil de 
utilização dos Aees, com o objectivo de analisar a sua concordância com as indicações aprovadas.

obJectivos:
Conhecer o perfil de utilização dos AEEs nos doentes oncológicos da responsabilidade do CHLO e o seu grau de con-
cordância com as recomendações do cHMP.

MÉtodos:
Revisão bibliográfica das guidelines referentes ao tratamento da anemia em doentes oncológicos.Estudo retrospectivo 
da utilização de epoetina beta em doentes com tumores sólidos no HsFX, no ano de 2009.

resultados:
Durante o ano de 2009, 82 doentes com tumores sólidos necessitaram de receber tratamento com epoetina para a 
anemia associada a quimioterapia. Destes, 30 eram do sexo feminino e 52 do sexo masculino; a média de idades foi 
de 65 anos. A patologia oncológica mais frequente foi a neoplasia do pulmão (n=38), seguindo-se a da mama (n=9) 
e a colorectal (n=9). Do total de doentes, 61% (n=50) receberam ciclos contendo sais de platino. A média do valor 
de hemoglobina que antecede a prescrição de Aee foi de 9,72g/dl, sendo que em 5 dos doentes esse valor não era 
conhecido. Apenas um doente apresentou uma hemoglobina basal superior a 12g/ dl. Foram dispensadas uma média 
de 8 unidades de epoetina/doente (10000ui e 30000ui), num total de 656, das quais, 98 corresponderam à dose de 
10000ui e 558 à de 30000ui. 

conclusões:
As indicações dos Aees nos doentes em estudo adequam-se ao que está preconizado nas guidelines, relativamente 
aos valores de hemoglobina basais, com excepção de um doente que apresentava um valor superior ao preconizado. 
No entanto, não foi possível verificar esta adequação em relação à presença de sintomas associados à anemia (fraque-
za e falta de energia), tal como recomendado pela EMEA.(1) Dado a importância na melhoria siginificativa da morbi-
mortalidade associados à utilização de Aees em doentes com tumores sólidos, propôs-se a criação de um protocolo 
terapêutico que facilite a recolha de dados e a avaliação prospectiva destes doentes no HsFX – cHLo com o objectivo 
de optimizar a utilização destes medicamentos.  

bibliografia:
(1) scrijvers, D, roila, F. erythropoiesis-stimulating agents in cancer patients: esMo recommendations for use. Annals 
of Oncology, 2009; 20:159-161;
(2)  http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR (Acedido em 01 de Setembro de 2010).
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introdução:
Por farmacocinética clínica (Fc) entende-se a utilização conjunta de concentrações séricas e critérios farmacocinético-
farmacodinâmicos, com o objectivo de optimizar regimes farmacoterapêuticos com vista à individualização posológica 
(IP), a qual constitui objectivo final da FC e também a sua justificação como cuidado a prestar ao doente.
O Farmacêutico deve assegurar que a IP proposta considera o estado fisiopatológico do doente, evolução clínica e 
outras ocorrências, procurando assim maximizar a eficácia terapêutica e minimizar a toxicidade. Assim, o conceito de 
margem terapêutica (MT) do fármaco em análise e a avaliação da resposta do doente são essenciais para uma correcta 
monitorização.(1)
importa também realizar a avaliação contínua das eventuais discrepâncias entre os valores das MTs de referência e os 
obtidos na prática clínica, bem como dos resultados clínicos.

obJectivos:
Analisar e caracterizar a utilização de vancomicina em perfusão intermitente num hospital central e avaliar os resulta-
dos desta terapêutica.

MÉtodos:
estudo retrospectivo, observacional, descritivo, de Janeiro a Junho de 2010. Foram incluídos doentes com duração 
terapêutica superior a 4 dias. recolha de dados mediante consulta de registos em papel e informáticos do cHLo. As 
margens terapêuticas utilizadas são as preconizadas na literatura. As variáveis em análise foram transpostas para uma 
base de dados em excell, para tratamento estatístico.

resultados:
Dos 158 doentes elegíveis, 58% eram do sexo masculino e 42% do feminino, com uma média de idades 67 anos, 
68,6Kg, 166cm e 1,08mg/dL creatinina.
A vancomicina foi maioritariamente utilizada nas infecções respiratórias (42%), do sistema nervoso central (12%) e na 
sépsis (12%), tendo sido iniciada empiricamente em 57% dos casos. A duração média do tratamento foi de 15 dias e a 
média de vancomicinémia em vale de 14mg/L.
nas infecções documentadas, a taxa de mortalidade global foi de 12% vs 68% de doentes curados. Dos doentes que 
suspenderam tratamento, um foi por toxicidade e 14 por falência clínica.

conclusões:
A elevada % de utilização da vancomicina como terapêutica documentada reflecte o bom uso deste antibiótico de 
reserva. A média de vancomicinémia obtida espelha as recomendações actuais.
A falência clínica à terapêutica é preocupante, justificando uma análise mais detalhada desta situação.
os resultados obtidos permitem estabelecer diferentes padrões de duração de tratamento conforme o local de in-
fecção

bibliografia:
(1) Michael e Burton et al. Applied Pharmacokinetics & Pharmacodynamics Principles of Therapeutic Drug Monitoring. 
2006. Lippincott Williams & Wilkins. 
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introdução:
“o futuro da oncologia está no farmacodiagnóstico, uma vez que nenhum tumor é igual a outro”.[1] e a diversidade 
humana grita à indústria farmacêutica que “one size doesn’t fit all”.
o primeiro passo foi dado no cancro, mas estes princípios poderão ser estendidos a diversas doenças.[2]
A resposta a um fármaco varia, consideravelmente, entre os doentes com cancro, daí o crescente interesse em se alca-
nçar uma farmacoterapia racional, ou seja, a selecção do fármaco certo para o doente certo, a fusão entre a fisiopato-
logia do doente e o mecanismo de acção do fármaco.[1,3] e para isso, a farmacogenómica é indispensável e os testes 
de farmacodiagnóstico um pré-requisito. [4] A ideia base é a realização de um teste prévio ao tratamento para verificar 
se o doente responde ou não a determinado medicamento.[1,3] A detecção de biomarcadores preditivos baseia-se em 
diferentes tecnologias, a FisH (Fluorescence in situ Hybridization) entre outras.[3]

obJectivos:
explorar o “state of the art” relacionado com o farmacodiagnóstico e enquadrá-lo nas perspectivas futuras da medicina 
personalizada.

MÉtodos:
Pesquisa bibliográfica, em bibliografia de referência, com base nos termos farmacodiagnóstico, terapia genica, terapêu-
ticas alvo e medicina individualizada.

resultados:
Em 20% a 25% das mulheres com cancro da mama, verifica-se a amplificação do gene C-erbB-2, sendo essa confir-
mação positivamente preditiva para o tratamento com trastuzumab.[3] Já a mutação do oncogene KrAs é um sinal de 
resistência à terapia com inibidores do egFr, tais como o cetuximab e panitumumab, em doentes com cancro colorec-
tal metastizado.[5] em estudo, encontram-se outros testes de farmacodiagnóstico, como a detecção do status do gene 
vHL na escolha de inibidores do mTor (como o temsirolimus) para o tratamento do carcinoma das células renais.[6]

conclusões:
Ainda são poucos os farmacodiagnósticos aplicados na prática clínica, mas os avanços vão no sentido de uma me-
dicina estratificada com possibilidade de evolução para uma medicina individualizada[3], onde podemos enquadrar a 
manipulação clínica e pensar não só na eficácia, mas também na efectividade do medicamento. E se esta medicina se 
tornar numa realidade, então, muitos biomarcadores preditivos terão que ser desenvolvidos juntamente com terapêu-
ticas alvo.[3]

bibliografia:
[1] www.vademecum.es(03/09/2010)
[2] Jørgensen, J. Trøst; From Blockbuster Medicine to Personalized Medicine; Personalized Medicine. 2008;5(1):55-
63
[3] Jørgensen, J. Trøst, et al; Pharmacodiagnostics and Targeted Therapies—A Rational Approach for Individualizing 
Medical Anticancer Therapy in Breast Cancer; The Oncologist 2007;12:397–405
[4] Bartlett JM; Pharmacodiagnostic testing in breast cancer: focus on HER2 and trastuzumab therapy; Am J Pharma-
cogenomics. 2005;5(5):303-15
[5] Siddiqui, A.D., Piperdi, B.; KRAS Mutation in Colon Cancer: A Marker of Resistance to EGFR-I Therapy; Ann Surg 
oncol (2010) 17:1168–1176
[6] Kumar Pal, S.; Figlin, R. A.; Treatment Options in Metastatic Renal Cell Carcinoma: Focus on mTOR Inhibitors; Clini-
cal Medicine Insights: Oncology; 2010:4 43–53
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introdução:
nos últimos anos têm surgido novas moléculas para o tratamento da infecção viH/sida. Destes novos anti-retrovíricos 
(nArv), o Darunavir (inibidor da protease) e o raltegravir (inibidor da integrase) foram as que mais se evidênciaram 
em regimes terapêuticos com múltiplas falências terapêuticas.
As opções terapêuticas limitadas e preço dos nArv torna ainda mais importante uma elevada adesão à terapêutica 
por parte dos doentes.

obJectivos:
Avaliar a eficácia destes fármacos no tratamento de doentes com múltiplas falências terapêuticas.
Avaliar a adesão à terapêutica antes e depois da introdução da terapêutica anti-retrovírica de resgate.

MÉtodos:
estudo retrospectivo doentes em tratamento com os fármacos Darunavir 600 mg e raltegravir. os dados foram recol-
hidos dos processos clínicos e dos registos dos serviços Farmacêuticos.
A adesão à terapêutica foi avaliada através dos levantamentos de medicamentos na farmácia, pelo que não foram 
considerados os doentes em Programas de substituição com Metadona.

resultados:
Foram revistos 91 processos, 12 casos foram retirados por terem participado em ensaios clínicos. cinquenta e nove 
doentes eram do sexo masculino e 20 do sexo feminino, a média das idades era de 44.6±10,70 anos.
Vinte e três doentes alteraram o regime terapêutico (RT) para darunavir 600 mg + terapêutica base optimizada (TBO); 
13 para raltegravir + TBo e 43 para darunavir 600+raltegravir+TBo.
Trinta e um doentes tinham linfócitos T cD4+ inferiores a 200 cél/mm3 e 56 doentes não suprimidos.
Houve diferenças estatisticamente significativas entre a contagem de linfócitos T CD4+ e a carga vírica de base, relati-
vamente às 24 e 48 semanas, com aumento significativo dos linfócitos T CD4+ e diminuição da carga vírica.
Em relação à adesão à terapêutica houve diferenças estatisticamente significativas na adesão antes (89,19%±15,60) 
e após a alteração da terapêutica (94,40%±8,62), p<0,033 (teste t-student). 
Antes de iniciarem terapêutica com os NARV, havia 28 (42,4%) doentes com adesão abaixo dos 90%, (75%±17); após 
a alteração apenas 10 (15,6%) mantiveram adesão inferior a 90% (77%±10). 

conclusões:
A terapêutica com NARV provou ser eficaz no controlo virológico e imunológico em doentes com experiência terapêu-
tica prévia.
salienta-se a elevada adesão apresentada, bem como a redução do número de doentes com adesão inferior a 90%.
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introdução:
A co-formulação de três fármacos anti-retrovíricos, dois análogos nucleosídeos da transcriptase reversa (emtricitabina 
200mg + tenofovir disoproxil 245mg) e um análogo não nucleosídeo (efavirenz 600mg) está disponível em Portugal 
desde o final de 2008. O seu uso permite uma simplificação do regime terapêutico anti-retrovírico: um comprimido uma 
vez dia, com maior comodidade para doente.

obJectivos:
Avaliação da eficácia da nova co-formulação, longo de 48 semanas. Avaliar a adesão à terapêutica e a variação do 
custo diário do tratamento.

MÉtodos:
Foram analisadas características clínicas, epidemiológicas e analíticas (carga vírica e estudo imunológico) de doentes 
com infecção viH que cumpriram 48 semanas de terapêutica com a nova co-formulação. A adesão foi avaliada apenas 
para os doentes da consulta externa e através dos levantamentos de anti-retriviricos na farmácia.
A análise estatística efectuou-se com o programa sPss 16.0.

resultados:
Entre Janeiro e Junho de 2009 iniciaram este tratamento 101 doentes. Quatro suspenderam terapêutica ao fim de 
algumas semanas, uma por gravidez e três por reacções adversas ao efavirenz (dois por alterações do snc e um por 
rash), pelo que não foram incluídos. 
Dos 97 doentes analisados, 77,3% eram do sexo masculino, com uma idade média de 44,5 anos. o modo de aquisição 
da infecção foi a toxicodependência endovenosa em 62,5% dos doentes, sexual em 35,4%, acidente de trabalho em 
1,1% e desconhecida em 1%. o tempo médio de infecção pelo viH foi de 8,9 anos. o tempo médio de TArv 7,5 anos, 
com uma média de dois esquemas prévios. encontravam-se em estadio siDA 60,8% dos doentes.
A média de linfócitos T cD4+ era de 561,81 cél., após a alteração da terapêutica passou para (585,81 cél), sem difer-
ença significativa. No final das 48 semanas, todos os doentes se mantiveram suprimidos.
noventa e quatro doentes tinham adesão superior a 90% pré e pós alteração terapêutica. Apenas três doentes apre-
sentavam adesão prévia inferior a 90% (acima de 80%), tendo mantido esse valor após a simplificação.  
Dezanove doentes (19,6%) estavam em terapêutica com inibidores da protease e 77 (79,4%) com análogos não nucle-
ósidos da transcriptase reversa, antes da mudança para a co-formulação. A associação zidovudina+lamivudina ou 
didanosina ou estavudina estava presente na terapêutica de 68 (70%) dos doentes. o custo diário da TArv passou de 
um valor médio de 24 € para 26, 33 €/dia.

conclusões:
Nesta casuística não se registaram alterações estatisticamente significativas em nenhum dos parâmetros clínicos anal-
isados. não houve compromisso do estadio imunitário dos doentes nem variação da adesão à terapêutica. A alteração 
da terapêutica para a co-formulação permitiu uma simplificação do regime particularmente nos doentes com inibidores 
da protease. o custo diário do tratamento sofreu um aumento de 2,33 €/dia, devido, particularmente, à mudança dos 
análogos nucleósideos preconizada por orientações terapêuticas internacionais.
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introdução:
O bevacizumab é um anticorpo anti-VEGF (vascular endotelial growth factor). O VEGF é composto por várias famílias. 
o mais estudado é o vegF-A, fundamental nos processos de permeabilidade vascular e angiogénese e considerado 
prejudicial para o olho.
estão reportados(1,2) bons resultados em doentes tratados com injecções intravítreas de bevacizumab na retinopatia 
diabética (rD), corioretinopatia serosa central (csc) e glaucoma neovascular (gn). 
Da utilização do bevacizumab por via intravítrea (indicação offlabel), nas indicações referidas, surge a necessidade de 
avaliação e seguimento dos doentes tratados.

obJectivos:
caracterização do padrão de utilização de bevacizumab por via intravítrea.

MÉtodos:
estudo retrospectivo, observacional do 1º semestre 2010. recolha de dados mediante consulta dos processos e justi-
ficações clínicas de bevacizumab. Análise descritiva de dados demográficos, indicações terapêuticas, exames comple-
mentares oftalmológicos, nº de administrações, resultado clínico, se descrito, e intercorrências.

resultados:
Foram avaliados 25 doentes, com média de idades de 64,4 anos, dos quais 60% eram do sexo masculino.
o bevacizumab foi autorizado para csc (24%), gn (28%), rD (44%) e rD+gn (4%). Todos os doentes excepto 1 
possuem registo de realização de exames oftalmológicos de estudo prévio. em 7 doentes (28%) realizou-se retinogra-
fia, angiografia c/fluoresceína e OCT (optical coherence tomography). Em follow-up, 26% dos doentes não realizaram 
qualquer tipo de exame e 22% só realizaram ocT.
A acuidade visual (Av) pré-administração foi determinada em 80% dos doentes e a pressão intraocular (Pi) em 92% dos 
doentes, dos quais 38% possuíam como indicação GN. No período de follow-up, após administração de bevacizumab, 
somente 2 doentes não possuem qualquer registo de avaliação de AV e/ou PI. Em 3 doentes (12%) foi possível confir-
mar que não ocorreu resultado clínico positivo com utilização de bevacizumab. Nos restantes, observou-se dificuldade 
de avaliação de resultados clínicos. Verificaram-se intercorrências apenas em 2 doentes (4%).

conclusões:
A dificuldade na avaliação da melhoria clínica dos doentes resulta da diversidade nos registos de AV e PI e de exames 
complementares. Tratando-se de patologias relacionadas mas com diferentes procedimentos clínicos associados, será 
necessário a realização de sub-análises, para aferir a eficácia do fármaco nestas indicações.

bibliografia:
[1] Arevalo, J.F., et al. Intravitreal bevacizumab (avastin) for proliferative diabetic retinopathy: 6-month follow-up. Eye 
(2009) 23, 117-123.
[2] Ichhpujani, P., et al. Bevacizumab in glaucoma: a review. Can J Ophtalmol (2007) 42, 812-815.
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introdução:
A dor é um dos sintomas mais frequentes no doente oncológico. ocorre em aproximadamente 25% dos doentes no 
momento do diagnóstico, em 30% dos doentes em tratamento e em 75% dos doentes com doença avançada.[1]
o controlo da dor pode ser conseguido recorrendo à administração de analgésicos não opiáceos (Paracetamol, Aine’s) 
e opiáceos (morfina), bem como de anestésicos locais (ropivacaína). Podem ser administrados por diferentes vias de 
administração e utilizando vários dispositivos (DiB e PcA).
A analgesia multimodal constitui uma mais-valia na terapêutica da dor. consiste na associação de fármacos que, actu-
ando por mecanismos distintos, conduzem a um controlo eficaz da dor, possibilitando a utilização de doses menores, 
diminuindo a ocorrência de efeitos adversos.[2][3]

obJectivos:
estudo de 11 protocolos de controlo da dor aguda pós-operatória instituídos no hospital, que incluem não só regimes de 
monoterapia com sufentanil, morfina e ropivacaína, mas também regimes de associação de fármacos, sendo as mais 
comuns ropivacaína com sufentanil e morfina com droperidol. 
elaboração de procedimentos de preparações estéreis correspondentes ao enchimento de dispositivos que permitam 
uma administração continua de analgésicos/anestésicos, tendo em vista a sua preparação pelos serviços farmacêuti-
cos.

MÉtodos:
Pesquisa, em bibliografia de referência (RCM, CIM, Pubmed, Lexicomp, Uptodate, Infostab e indústria farmacêutica), 
de possíveis associações de fármacos, diluições, concentrações e interacções com o material do dispositivo (do tipo 
elastómero-infusor Lv®).

resultados:
Todas as associações de fármacos utilizadas apresentam estabilidade físico-química e compatibilidade com o mate-
rial dos dispositivos infusores. os dados recolhidos foram compilados em tabelas individualizadas por protocolo, onde 
constam margens de concentração a utilizar, solventes de diluição, estabilidade da preparação final, condições de 
armazenamento e prazo de validade previsto.

conclusões:
A implementação de protocolos devidamente validados confere maior segurança a todos os profissionais de saúde, 
desde o momento da prescrição até à administração do tratamento de analgesia. o recurso a sistemas portáteis de 
infusão de fármacos permite uma analgesia continuada, proporcionando maior conforto ao doente. 
O farmacêutico hospitalar é, sem dúvida, o profissional de saúde que mais habilitado está para validar protocolos médi-
cos e executar tecnicamente estas manipulações.

bibliografia:
[1] National Comprehensive Cancer Network, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Adult Cancer Pain, Ver-
sion 1 2010
[2] Dipiro J et all, Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 7th Edition, McGraw-Hill 2008
[3] Pick A., Desimone M., Harris J., The Management of Acute Postoperative Pain, us Pharm 2010 35(5):Hs-2-Hs-7
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introdução:
A asma alérgica grave persistente limita as actividades diárias dos doentes, e diminui a sua qualidade de vida [1]. o 
omalizumab está indicado como terapêutica complementar em doentes adolescentes e adultos, com asma alérgica 
grave persistente não controlada, apesar de terapêutica com doses diárias elevadas de corticosteróides e um agonista 
&#946;2 de longa duração inalados, função pulmonar reduzida (FEV1<80%), e com um teste cutâneo positivo ou reac-
tividade in-vitro ao aeroalergeno perenial [2].

obJectivos:
Descrever a experiência, avaliando a eficácia e segurança da utilização de omalizumab em doentes adultos, seguidos 
na consulta de Pneumologia de um hospital central.

MÉtodos:
Estudo retrospectivo, observacional, descritivo entre Julho 2008 e Agosto 2010. Inclusão de todos os doentes que fiz-
eram e/ou mantiveram terapêutica no período referido. A eficácia do omalizumab é avaliada pela redução de episódios 
de asma não controlada (consultas não programadas, idas à urgência, hospitalização e alterações à terapêutica de 
base). os dados foram recolhidos por consulta do processo clínico dos doentes.

resultados:
incluíram-se 6 doentes, sob terapêutica para a asma segundo as guidelines do ginA. Dois deles suspenderam o 
omalizumab, por inexistência de benefício clínico e funcional. Dos 4 doentes que o mantiveram, 3 necessitavam de 
cursos frequentes de corticoterapia oral e 2 recorriam a agonistas &#946;2 de curta duração em SOS (pré-tratamento). 
Pós-tratamento, um doente reduziu o número e frequência de inalações dos agonistas &#946;2, e o outro cessou a sua 
utilização. Quanto à corticoterapia oral, dois doentes reduziram a frequência e dose da mesma, e o outro suspendeu 
a sua administração. comparando os 12 meses pré-tratamento com o período pós-tratamento, o recurso à urgência, 
hospitalização e a consultas não programadas diminuiu em 77.8%, 100% e 87%, respectivamente. nenhum dos doen-
tes manifestou qualquer reacção adversa ao medicamento.

conclusões:
O omalizumab parece ser um fármaco eficaz, sendo que essa eficácia (avaliada às 16 semanas) se mantém com a 
continuação do tratamento. A ausência de reacções adversas em qualquer dos seis doentes demonstra a sua segu-
rança de utilização. estes resultados vão de encontro ao publicado em alguns artigos [1,3]. Destaca-se como limitação 
a pequena dimensão da população em estudo.

bibliografia:
[1] M. cazzola et al, “italian real-life experience of omalizumab”, respiratory Medicine (2010) 104, 1410-1416
[2] rcM do omalizumab
[3] M. Molimard et al, “Omalizumab reduces oral corticosteroid use in patients with severe allergic asthma: real life data”, 
respiratory Medicine (2010) 104, 1381-1385.

p34
utilização de oMalizuMab eM hospital de dia de pneuMologia



67 
VII Congresso Nacional | 3a. Semana APFH | 20 anos APFH - Superar os limites 
Centro de Congressos do Estoril, 24 a 27 de Novembro 2010

VII Congresso Nacional | 3a. Semana APFH | 20 anos APFH - Superar os limites

POSTERS

autores: 
vera Domingos, elza candeias, António Melo gouveia

IPOLFG, EPE

introdução:
A emergência de estirpes microbianas resistentes aos antibióticos é um problema de saúde pública. A pressão selectiva 
do uso de antibióticos é um factor predisponente, sobretudo se for inadequado. A monitorização do seu consumo surge, 
assim, como uma ferramenta estratégica do controlo da resistência bacteriana.

obJectivos:
Analisar o perfil de utilização de antibióticos no serviço de Cirurgia Geral e caracterizar os microrganismos isolados.

MÉtodos:
estudo retrospectivo e observacional realizado no serviço de cirurgia geral entre Fevereiro e Agosto de 2010. Foram 
incluídos todos os doentes internados que iniciaram antibióticos endovenosos e excluídos os transferidos e a profilaxia 
cirúrgica. o estudo baseou-se na análise das prescrições médicas, registo dos regimes de antibioterapia em base de 
dados excel e na consulta dos resultados de bacteriologia.

resultados:
Dos 204 doentes analisados foram elegíveis para o estudo 165 e registados 295 regimes de antibióticos. os antibióti-
cos mais frequentemente utilizados foram cefazolina (32,5%), metronidazol (16,3%), piperacilina+tazobactam (12,5%), 
meropenem (7,5%), ciprofloxacina (7,1%), cefoxitina (6,4%) e imipenem (5,8%). Os principais locais de infecção foram 
ferida operatória, infecção respiratória e sistémica. 
Dos 55 microrganismos estudados foram isoladas 40 bactérias gram- e 16 gram+. entre as gram- as mais preva-
lentes foram e. coli (13), P. aeruginosa(9), enterobacter sp.(5), Klebsiella sp.(3) e Acinetobacter baumannii(3) e entre 
as gram+ s. aureus(13) e s. epidermidis(2).
Das estirpes de E. coli isoladas 23,1% foram resistentes à ciprofloxacina e 18,2% à cefotaxima; de Klebsiella sp. 100% 
foram sensíveis à cefotaxima e à ciprofloxacina; de P. aeruginosa 33,3% foram resistentes à ciprofloxacina e 100% 
sensíveis à ceftazidima e aos carbapenemes. os isolados de A. baumannii mostraram ser 100% resistentes às cefa-
losporinas de 3ª geração e aos carbapenemes; os de Enterobacter sp. 100% sensíveis à cefotaxima; os de S. aureus 
61.5% resistentes à oxacilina (MrsA) e os de s. epidermidis 100% resistentes à oxacilina.

conclusões:
A utilização dos antibióticos referidos é compatível com a actividade do serviço, conforme as indicações terapêuticas 
aprovadas. o uso de carbapenemes de forma empírica poderá induzir o aparecimento de resistências. A % de MrsA 
encontrada está de acordo com os níveis nosocomiais descritos na bibliografia. 
este estudo contribuiu para o controlo da antibioterapia de forma sistemática por parte dos farmacêuticos nomeada-
mente através da participação na visita clínica no serviço.

bibliografia:
national nosocomial infections surveillance (nnis) system report, data summary from January 1992 through June 
2004. issn 1527-3296.32:8(2004)470-85 
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IPO Porto

introdução:
o ambulatório (AMB) dos serviços Farmacêuticos do instituto Português de oncologia do Porto, presta cuidados a 
cerca de 150 doentes por dia. A dispensa de medicação é uma actividade de grande relevo para o farmacêutico hospi-
talar, além de que, é a imagem do serviço para o exterior. é fundamental garantir o estrito cumprimento da prescrição 
médica, nas condições de conservação ideais, na quantidade adequada, com garantias de um perfeito aconselha-
mento e em tempo útil.
o sistema Kanban baseia-se numa automatização de procedimentos em multi-etapas tendo como objectivo uma mel-
horia controlo de inventários [1]. rege-se pelas ideologias de evitar gastos desnecessários de tempo, tornar o trabalho 
funcional e reduzir o stock ao mínimo [1,2].

obJectivos:
Desenvolver e implementar uma metodologia que permita a gestão de stocks e prazos de validade dos produtos di-
sponíveis no AMB, baseado no sistema Kanban.

MÉtodos:
realização um estudo dos consumos de medicamentos no AMB usando o sistema informático da instituição. Aplica-
ção de uma equação matemática para definir o stock de dispensa (SD) e o stock de segurança (SS). Elaboração dos 
cartões de stock. reorganização do sistema de armazenamento e da disposição do AMB.
realização de um levantamento dos prazos de validade dos produtos presentes no ambulatório e criação de uma apli-
cação em Microsoft excel.  

resultados:
o sistema foi implementado em novembro de 2009 e funciona com base em dois stocks [1,2]: sD e ss. opera de 
forma rotativa, e baseia-se na existência de cartões para cada stock, que funcionam como registo de pedido quando 
um destes se esgota. o pedido é efectuado duas vezes por semana à farmácia central.
os prazos de validade são controlados através de uma aplicação, na qual se encontram os prazos mais curtos das 
unidades existentes. é possível gerir o tempo disponível até que se esgote a validade dos produtos, através de um 
código de cores: vermelho, amarelo e verde, consoante os dias em falta.

conclusões:
A utilização do sistema Kanban, permitiu optimizar o processo de reposição de stocks, prevenir quebras e consequent-
emente reduzir tempo de espera e/ou evitar que os doentes retornem à instituição. Por outro lado concedeu maior di-
sponibilidade ao profissional para uma melhor prestação de Cuidados Farmacêuticos. A aplicação em Excel possibilitou 
obter um controlo de prazos de validade mais eficaz. Em última analise foi conseguida uma melhor gestão económica 
e de recursos humanos.

bibliografia:
1- LOUIS, Raymond S. - Custom Kanban: Designing the System to Meet the Needs of Your Environment. 1ª ed. New 
York: Productivity Press, 2006. isBn-13: 978-1-56327-345-2. 
2- BITRAN, G.; CHANG, L. – An Optimization Approach to the Kanban System. Massachusetts Institute of Technology, 
Alfred P. Sloan School of Management, 1985. Working paper (Sloan School of Management); 1635-85.
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IPO Porto

introdução:
os cuidados farmacêuticos proporcionam uma intervenção mais activa do farmacêutico hospitalar junto do doente e 
uma colaboração com outros profissionais da saúde, contribuindo para melhorar a qualidade de vida do doente [1]. 
inclui-se neste conceito a manipulação de medicamentos que visam a personalização da sua composição e/ou forma 
de apresentação em função das necessidades específicas dos doentes ou a disponibilização de medicamentos inexis-
tentes no mercado farmacêutico.
o conceito de manipulação clínica [2] surge, assim, da necessidade de se aplicar os princípios dos cuidados farmacêu-
ticos aos medicamentos manipulados.

obJectivos:
Aplicar os princípios dos cuidados farmacêuticos aos medicamentos manipulados no contexto da preparação de medi-
camentos destinados a um doente pediátrico internado no serviço de Transplantação de Medula óssea, que apresen-
tava resultados negativos associados a um medicamento.

MÉtodos:
Através de uma entrevista clínica, obteve-se a história farmacoterapêutica do doente e estabeleceu-se o seu perfil 
fisiopatológico. Paralelamente, efectuou-se uma avaliação da prescrição médica, consultou-se o processo clínico do 
doente e estabeleceu-se contacto com os profissionais de saúde envolvidos. Seguiu-se uma análise integrada dos 
dados obtidos, uma fase de estudo e, por fim, o planeamento da intervenção farmacêutica. Alterou-se a concentração 
da solução oral de Isoniazida, de modo a reduzir o volume administrado e modificou-se a composição do veículo. A 
dispensa do medicamento manipulado foi acompanhada da informação apropriada à sua correcta utilização. Avaliou-
se, novamente, através de uma entrevista clínica, o resultado da intervenção efectuada.

resultados:
Após intervenção farmacêutica, e contrariamente ao que se verificava anteriormente, o doente não apresentou, no 
decorrer do tratamento, problemas relacionados com a administração do medicamento manipulado, tolerando muito 
bem não só a redução do volume como também a introdução de um aromatizante (essência de banana).

conclusões:
Este novo posicionamento profissional do farmacêutico magistral, para além de permitir uma diminuição dos erros rela-
cionados com a prescrição, dispensa ou administração do medicamento, proporciona uma diminuição dos problemas 
relacionados com a sua utilização.
Particularmente nos doentes pediátricos transplantados, que estão sujeitos a múltiplos tratamentos prolongados, é 
muito importante a resolução de problemas associados com a administração de medicamentos que possam comprom-
eter a adesão à terapêutica e consequentemente, o seu sucesso.
Torna-se imprescindível que, em cada momento, a preparação de medicamentos manipulados seja enquadrada numa 
perspectiva de manipulação clínica.

bibliografia:
1. Santos H. et al.; Seguimento farmacoterapêutico; Revista da Ordem dos Farmacêuticos, nº84; 2008; Boletim do CIM; 
1-2.
2. Barbosa C.M.; Manipulação Clínica de Medicamentos Manipulados; Revista da Ordem dos Farmacêuticos; nº88; 
2009; Boletim do CIM; 1-4. 
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Hospital de S.Teotónio, E.P.E.

introdução:
De acordo com o plano estratégico do serviço, aprovado pelo conselho de Administração (cA), recorrendo à oportuni-
dade criada pelo Programa do Medicamento Hospitalar e tendo em vista as Boas Práticas, os serviços Farmacêuticos 
(sF) do Hospital de s. Teotónio, e.P.e. lideraram a implementação da informatização do circuito do Medicamento.

obJectivos:
Considera-se que a implementação do sistema informático, transversal a todos os profissionais envolvidos no circuito 
do medicamento, permitirá ganhos de qualidade, eficácia e segurança, além de ter contribuído, de forma significativa, 
para o aumento da interligação da farmácia aos serviços clínicos com a correspondente promoção e reconhecimento 
das funções do Farmacêutico Hospitalar.
Pretende-se, neste trabalho, abordar as dificuldades e benefícios encontrados no processo de informatização do cir-
cuito do medicamento.

MÉtodos:
Tendo o cA assumido a informatização do circuito do medicamento como ponto estratégico para o Hospital, o planea-
mento da implementação envolveu todos os profissionais de saúde da instituição, bem como o Serviço de Informáti-
ca.

resultados:
Durante o período de Março a Junho de 2009 procedeu-se à implementação da prescrição on-line em 19 serviços, com 
distribuição individual em dose unitária, num total de cerca 450 camas. Durante o mês de Janeiro de 2010 a prescrição 
on-line foi alargada ao Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental com as dificuldades inerente ao facto de estar localizado 
num espaço físico distante do recinto do hospital.
Posteriormente, foi implementada a prescrição on-line na consulta externa abrangendo até à data as especialidades de 
nefrologia, urologia, reumatologia, infecto-contagiosas e gastrenterologia, sendo próximo objectivo alargar às restantes 
especialidades.

conclusões:
em termos globais, a implementação da informatização permitiu uma diminuição dos erros que envolvem a prescrição, 
cedência e administração de medicação traduzindo-se numa mais valia para todos os profissionais de saúde da insti-
tuição, com reflexos positivos na gestão do tempo e privilegiando, acima de tudo, o doente.
Permitiu, também, que a intervenção do farmacêutico ao nível da prescrição seja mais visível, uma vez que todas as 
intervenções ficam registadas no sistema. 

bibliografia:
&#9642;Boas Práticas da Farmácia Hospitalar. Ordem dos Farmacêuticos. Colégio da Especialidade em Farmácia 
Hospitalar.1999. isBn - 972-96555-2-9.
&#9642;CRUJEIRA, Rui [et al.] - Programa do Medicamento Hospitalar. 2007. [Consult. em 20 Agosto.2010]. Di-
sponível em http://www. portaldasaúde.pt/NR/rdonlyres/08b97218-B68D-42ED-97FD-6FF16F3558AF/0/PMH_Livro_
ver_41DocumentoFinalSES.pdf
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Hospital de S.Teotónio, E.P.E.

introdução:
os serviços Farmacêuticos (sF) do Hospital de s. Teotónio de viseu (HsTv) seguindo as recomendações do Programa 
do Medicamento Hospitalar e visando as Boas Práticas da Farmácia Hospitalar, propuseram-se à Certificação segunda 
a norma nP en iso 9001:2008 – sistemas de gestão da Qualidade (sgQ). o âmbito do sgQ dos sF abrange: Arma-
zenamento, Preparação e Distribuição de Medicamentos e outros Produtos Farmacêuticos aos serviços e a Doentes 
de Ambulatório. Participação em ensaios clínicos.  

obJectivos:
Descrição da Implementação do SGQ, dificuldades e benefícios encontrados no processo de implementação. O SGQ 
tem como principais objectivos definir as metodologias e as responsabilidades de modo a assegurar, de uma forma 
sistemática e eficaz, o envolvimento de todos os Colaboradores, a satisfação dos Utentes e a melhoria da eficácia e 
da eficiência dos Processos.

MÉtodos:
A definição do planeamento da Qualidade envolveu a identificação dos processos relevantes para a Gestão relaciona-
dos com as actividades directamente envolvidas na prestação do serviço e nas actividades de suporte.

resultados:
nos sF, o planeamento da Qualidade é assegurado pelo cumprimento do estabelecido nos vários documentos do sgQ. 
o seu estabelecimento implicou:

• A definição da estrutura funcional, adequada às directrizes da Política da Qualidade e Objectivos;
• A identificação dos processos relevantes para a garantia da qualidade;
• A identificação de situações (apresentados sob a forma de Procedimentos, Instruções de Trabalho e Manual de 
Procedimentos);
• A identificação e disponibilidade de recursos humanos e materiais adequados;
• A identificação e análise de toda a legislação e regulamentação aplicável;
• A definição de métodos para avaliação da adequabilidade e da eficácia do SGQ;
• A definição de métodos para a resolução de qualquer situação indesejável (não conformidades ou reclamações);
• A definição clara de responsabilidades;
• A definição de métodos de melhoria (acções correctivas e/ou acções preventivas).

conclusões:
em termos globais, a implementação da norma nos sF permite uma melhoria contínua, traduzindo-se na satisfação 
dos utentes dos SF e na optimização de recursos, e visa definir as actividades necessárias ao cumprimento da Política 
e dos objectivos globais aprovados pela instituição.

bibliografia:
Boas Práticas da Farmácia Hospitalar. ordem dos Farmacêuticos. colégio da especialidade em Farmácia Hospita-
lar.1999. isBn - 972-96555-2-9.
&#9642;CRUJEIRA, Rui [et al.] - Programa do Medicamento Hospitalar. 2007. [Consult. em 20 Agosto.2010]. Di-
sponível em http://www. portaldasaúde.pt/NR/rdonlyres/08b97218-B68D-42ED-97FD-6FF16F3558AF/0/PMH_Livro_
ver_41DocumentoFinalSES.pdf
&#9642;Norma NP EN ISO 9001:2008 

p39
iMpleMentação do sisteMa de gestão da Qualidade nos

serviços farMacêuticos do hospital de s. teotÓnio viseu



72 

VII Congresso Nacional | 3a. Semana APFH | 20 anos APFH - Superar os limites

VII Congresso Nacional | 3a. Semana APFH | 20 anos APFH - Superar os limites 
Centro de Congressos do Estoril, 24 a 27 de Novembro 2010

POSTERS

autores: 
Margarida Alexandra correia do nascimento Pereira, Domingas Palma, Fátima Falcão

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

introdução:
Os Cuidados Farmacêuticos consistem na prática profissional orientada para o doente, na qual o farmacêutico tem 
como missão proporcionar ao doente, e de uma forma directa, os cuidados relacionados com o medicamento. o ob-
jectivo desta pratica consiste em conseguir resultados que permitam uma melhoria da qualidade de vida, co-respons-
abilizando-se o profissional com esses resultados. Desta forma, fica bem visível o papel do farmacêutico na promoção 
de terapêuticas eficazes e seguras, com resultados concretos. Obtém-se assim a máxima efectividade da terapêutica 
farmacológica, minimizando os riscos associados ao uso dos medicamentos, promovendo o uso racional dos fármacos 
e uma melhor qualidade de vida do doente.

obJectivos:
seguimento farmacoterapêutico dos doentes internados no serviço de cirurgia geral iii do cHLo, ePe desde Maio a 
outubro 2007 (6 meses).

MÉtodos:
estudo descritivo com recolha de dados após utilização da metodologia de seguimento farmacoterapêutico (DADer)  
com a sua aplicação em meio hospitalar

resultados:
Foram estudados 12 doentes, 7 do sexo feminino e 5 do sexo masculino. A média de idades foi de 61 anos. em relação 
ao diagnóstico:  5 doentes com hérnia; 2 doentes com anemia; 1 com neoplasia do cardia; 1 com bócio difuso; 1 com 
oclusão intestinal; 1 com celulite ; 1 neoplasia mama e um 1 tumor hepático.Foram feitas 12 intervenções farmacêuticas 
orais com o médico tendo sido todas aceites. segundo o consenso de granada, 70 % das intervenções foram de segu-
rança (Problemas Relacionados com os medicamentos PRM 5); 30% de Efectividade (PRM 4) e 20% de Necessidade 
(PrM 2).
Foram detectados dois PrM relacionados com o facto de o doente usar medicamentos que não necessita, podendo 
levar a um resultado negativo da medicação (rMn) pela manifestação de um efeito de um medicamento que não é 
necessário.
outras quatro intervenções revelaram terapêutica farmacológica com dose ou duração inferior à necessária (PrM 
4) o que pode levar ao resultado negativo (RMN) de ineficácia quantitativa.As restantes intervenções foram relacio-
nadas com o facto de o doente fazer medicação numa dose ou duração superior à necessária (PrM 6 e PrM 2, re-
spectivamente), que pode levar a um resultado negativo de segurança quantitativa ou por efeito de um medicamento 
desnecessário.

conclusões:
este estudo coloca em evidência o importante papel do farmacêutico no serviço clínico como parte da equipa multidis-
ciplinar, sendo a sua intervenção eficaz na promoção da terapêutica mais segura e eficaz e na melhoria da qualidade 
de cuidados prestados ao doente.
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introdução:
o farmacêutico hospitalar é frequentemente contactado, no sentido de informar acerca da possibilidade de determi-
nado medicamento poder ser alterado e administrado por sonda de nutrição entérica (ne). 
No Serviço de Cuidados Paliativos (SCP), um elevado número de doentes é incapaz de ingerir nutrientes suficientes, 
apesar de as suas funções gástrica e intestinal se manterem funcionais, sendo alimentados por ne [1].  As sondas 
de ne constituem uma importante ferramenta para a administração de medicamentos. A trituração de comprimidos ou 
a abertura de cápsulas torna-se, deste modo, indispensável, no entanto, muitas vezes induz a alteração das proprie-
dades do fármaco, do respectivo perfil farmacocinético, efeito terapêutico e intensidade de efeitos secundários. Pode 
originar igualmente obstrução da sonda e interacções com as formulações de ne [1,2]. 

obJectivos:
Determinar de entre 25 medicamentos seleccionados, nas formas farmacêuticas de comprimido e cápsula, prescritos 
no scP no período compreendido entre 1/1/2008 e 31/8/2010, quais podem ser administrados por sonda e qual o mel-
hor procedimento para o fazer. elaborar uma tabela para consulta pela equipa de enfermagem do scP.

MÉtodos:
elaboração da listagem de 25 medicamentos abrangidos por uma ou mais das seguintes condições: janela terapêutica 
estreita, ausência de formulação líquida oral, pedidos de informação já realizados e frequência de prescrição. 
Revisão bibliográfica em artigos de referência, livros, bases de dados informáticas, Resumos das Características dos 
Medicamentos e consulta da documentação fornecida pelos laboratórios. 

resultados:
organizaram-se os resultados sobre a forma de tabela. Desta constam medicamentos dos seguintes grupos terapêu-
ticos: ansiolíticos, antibióticos, anti-depressivos, anti-inflamatórios, anti-hipertensores, antipsicóticos, antiepilépticos e 
anticonvulsivantes, analgésicos, anti-histamínicos e protectores gástricos. Destes, 3 apresentam-se na forma de cáp-
sula e 22 em comprimidos (9 deles revestidos e 2 gastro-resistentes). Verificou-se que 5 não podem ser administrados 
por sondas de ne e 2 recomendam o uso preferencial da solução oral, quando disponível. existem 6 que podem ser 
incompatíveis com as formulações de ne e 4 não possuem alternativa posológica. obteve-se o procedimento de ad-
ministração em 17. não se obteve qualquer informação em apenas 1. De referir, ainda, que 1 não pode ser dissolvido 
em água e 17 possuem formulação oral (em 13 está comercializada e em 4 é manipulada).

conclusões:
A realização deste trabalho pode auxiliar a elucidar uma questão que nem sempre tem uma resposta óbvia. se o 
farmacêutico for capaz de garantir que o medicamento pode ser administrado por sonda de ne pode possibilitar uma 
melhoria da qualidade de vida do doente, menos dispendiosa para o sistema de saúde e uma maior segurança para 
a equipa de enfermagem. 

bibliografia:
1-Gilbar P.; A Guide to Enteral Drug Administration in Palliative Care; J Pain and Symptom Management; 1999; Vol. 17, 
no. 3: 197-207.
2-Viguria R. G. et.al.; Administración de fármacos por sonda digestiva; Enferm Intensiva; 2001; Vol. 12, No. 2: 66-79.  
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Maternidade Dr. Alfredo da Costa

introdução:
um erro de medicação (eM) é um incidente prevenível que poderá conduzir a efeitos nefastos para o doente ou a uma 
utilização inapropriada da medicação.(1) os neonatos são um grupo muito susceptível a eM, para além de que são 
especialmente vulneráveis a efeitos adversos resultantes de eM(2), devendo estabelecer-se estratégias que previnam 
a sua ocorrência. os eM podem resultar em morbilidade, mortalidade, aumento do tempo de hospitalização e dos 
custos associados. 

obJectivos:
conhecimento dos erros de medicação mais frequentes em unidades de cuidados intensivos neonatais e de estra-
tégias para melhorar a segurança.

MÉtodos:
Pesquisa de artigos no MeDLine utilizando as palavras-chave “medication errors” e “neonatal intensive care unit”. 
Apenas foram considerados artigos originais publicados desde 1998.

resultados:
Alguns estudos identificam como EM mais comuns os erros ao nível da administração, sobretudo ao nível da taxa de 
perfusão endovenosa(3), enquanto que outros referem os erros ao nível da prescrição médica, sobretudo ao nível 
da dose.(4) estratégias para prevenção de eM englobam a participação de um farmacêutico a full-time na ucin(5), 
a implementação de um sistema de código de barras na administração de medicamentos(6), a implementação de 
prescrição online(7), a utilização de “bombas infusoras inteligentes”(8), bem como a criação de folhas de cálculo para 
medicação de emergência.(9) 

conclusões:
A ocorrência de eM é frequente em ucin e pode ter consequências graves, sendo fundamental o desenvolvimento de 
estratégias para evitar que o erro aconteça. 

bibliografia:
(1) nATionAL coorDinATing counciL For MeDicATion error rePorTing AnD PrevenTion - ncc-
MerP Taxonomy of medication errors, 1998. 
(2) KAusHAL r, et al. – Medication errors and adverse drug events in pediatric inpatients. JAMA. 285:16 (2001) 2114-
20
(3) ROSS LM, et al. – Medication errors in a paediatric teaching hospital in the UK: five years operational experience. 
Arch Dis child. 83 (2000) 492-7
(4) siMPson JH, et al. – reducing medication errors in the neonatal intensive care unit. Arch Dis child Fetal neonatal. 
89 (2004) 480-2
(5) KAusHAL r, et al. - unit-based clinical pharmacists´prevention of serious medication errors in pediatric inpatients. 
AJHsP. 65 (2008) 1254-60
(6) Morriss FH, et al. - nurses don´t hate change. Healthcare Quarterly. 12 (2009) 135-140
(7) BATes DW, et al. – effect of computerized physician order entry and a team intervention on prevention of serious 
medication errors. JAMA. 280:15 (1998) 1311-6
(8) MccArTer Tg, et al. – reducing medication errors: a regional approach for hospitals. Drug saf. 26:13 (2003) 937-
50
(9) LucAs AJ. – improving medication safety in a neonatal intensive care unit. AJHsP. 61:1 (2004) 
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Hospital Distrital da Figueira da Foz,EPE

introdução:
A infecção Associada a cuidados de saúde (iAcs) é adquirida pelos doentes em consequência dos cuidados e pro-
cedimentos de saúde prestados, podendo também afectar os profissionais de saúde.
um dos factores fundamentais na prevenção da iAcs é a correcta utilização dos Antisépticos e Desinfectantes (AD). 
Dado esta ser uma das grandes preocupações da comissão de controlo de infecção do HDFF, da qual faz parte o 
Farmacêutico Hospitalar, considerou-se oportuno a elaboração deste trabalho.

obJectivos:
orientar a correcta utilização e racionalização de AD de forma a controlar e prevenir a iAcs (com redução de micror-
ganismos multiresistentes), através de uma ferramenta de rápida consulta para os serviços do HDFF.

MÉtodos:
Pesquisa bibliográfica.
Selecção de AD segundo actividade, espectro de acção, eficácia e vantagens/desvantagens.
elaboração de quadro-resumo de AD.

resultados:
Antissépticos: iodopovidona - sendo o antisséptico de maior espectro de acção, é recomendado na desinfecção pré-
operatória e procedimentos invasivos: colheita de sangue para hemoculturas, colocação de cateter venoso central e 
punção lombar. Maior inconveniente: início de acção longo.
clorohexidina - embora tenha o espectro de acção menos abrangente que a iodopovidona, possui uma acção residual 
ligeiramente superior e não é tão inactivada pela matéria orgânica, vantagem em muitos procedimentos, assim como 
em casos de sensibilidade ao iodo. álcool-Muito útil em certos procedimentos como administração de injectáveis e 
colheita de sangue venoso, além de ser mais económico.
Desinfectantes: nos Desinfectantes de Alto nível, o ortoftaldeído é o que tem espectro de acção mais alargado, em-
bora com acção esporicida muito lenta. em comparação, o ácido Peracético tem o espectro de acção inferior, mas uma 
acção esporicida rápida (5min) sendo essencialmente usado no Bloco operatório quando o método de esterilização 
pelo calor não está disponível/adequado, ou nos serviços que exigem reprocessamento rápido de instrumentos termo-
sensíveis entre doentes
compostos de cloro (Trocloseno e Hipoclorito de sódio)-Apesar de terem espectro de acção menos alargado que os 
anteriores são excelentes desinfectantes de acção rápida de superfícies rígidas como pavimentos e equipamentos

conclusões:
o trabalho possibilitou a síntese num só quadro dos dados mais relevantes relativos aos AD em estudo nomeadamente 
tipo de produto, indicações, modo de emprego, espectro de acção, vantagens e desvantagens. resta-nos a expectativa 
que a sua utilização seja uma constante por parte de todos os profissionais de saúde, de forma a atingir o objectivo a 
que nos propusemos: controlar e Prevenir a iAcs reduzindo o aparecimento de microrganismos multiresistentes.

bibliografia:
centers for disease control and Prevention (cDc):guideline for Desinfection and sterilization in Healthcare Facili-
ties,2008.
norma “Antisépticos e Desinfectantes” do HDFF pela Joint comission international.
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Hospital Garcia de Orta

introdução:
A Síndrome Hepatorrenal (SHR) caracteriza-se por uma insuficiência renal progressiva associada à insuficiência hep-
ática, sendo uma das complicações da doença hepática crónica. A terlipressina é um análogo da vasopressina, agonis-
ta não selectivo dos receptores v1, que actua como vasoconstritor, melhorando a perfusão do rim e consequentemente 
a função renal, com indicação aprovada para tratamento de sHr tipo 1. na sHr tipo 1, a creatinina sérica duplica o 
seu valor, superando os 2,5mg/dl em menos de duas semanas e uma grande percentagem destes doentes morre por 
choque, insuficiência hepática e insuficiência renal. 
Dados da literatura indicam que ocorre reversão do sHr tipo 1 em cerca de metade(1,2) dos doentes tratados com 
terlipressina, com uma sobrevivência imediata associada de aproximadamente 30-40%(1). 
 
obJectivos:
Avaliar a utilização de Terlipressina nos doentes com sHr, no Hospital garcia de orta (Hgo).

MÉtodos:
Análise dos doentes com sHr no Hgo entre Janeiro de 2008 e Agosto de 2010, que efectuaram terapêutica com 
Terlipressina. 

resultados:
no período analisado, 12 doentes com sHr efectuaram terapêutica com Terlipressina (11 homens e 1 mulher). A média 
de idades é de 59,2 ± 11,0 anos [45-76 anos]. Todos os doentes efectuaram terapêutica concomitante com albumina.
A posologia indicada no resumo das características do Medicamento(3) (rcM) da Terlipressina, é 3 a 4 mg por cada 
24 horas (h) em 3 ou 4 administrações. Dos doentes estudados, 4 (33%) efectuaram 1mg de terlipressina a cada 6h 
(4mg/dia). os restantes efectuaram terapêutica a cada 4h, doses diárias a variar entre 3 e 12mg.
A duração média do tratamento foi de 4,1±2,4 dias [1-9 dias], sendo que 10 doentes faleceram durante a terapêutica 
com terlipressina e 2 suspenderam por toxicidade. Dos doentes que apresentaram toxicidade, 1 doente reverteu pos-
teriormente o sHr e 1 faleceu, considerando-se para a utilização de terlipressina uma taxa de reversão do sHr e de 
sobrevivência imediata de 8,3%. nenhum doente cumpriu a duração média do tratamento padrão de 10 dias indicada 
no rcM do medicamento. 

conclusões:
A reversão do sHr e a sobrevivência imediata observadas nos doentes com sHr tipo 1 tratados com terlipressina, são 
inferiores ao que é referido na literatura. o uso da terlipressina no sHr deverá ser objecto de uma selecção cuidada 
dos doentes e uma monitorização clínica rigorosa.

bibliografia:
1) Arq Gastroenterol 2009;46(3):214-18;
2) Aliment Pharmacol Ther 2006;24:935-44;
3) rcM Terlipressina.

notas:
Nenhum conflito de interesses.
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Hospital Fernando Fonseca

introdução:
Dando cumprimento ao Artigo 41º (circuito do Medicamento experimental) da Lei nº 46/2004 de 19 de Agosto, os 
serviços farmacêuticos dos hospitais nacionais viram-se confrontados com uma nova área, para a qual tiveram que 
se equipar com meios técnicos e humanos no sentido de articular convenientemente o que vem consignado nas boas 
práticas clínicas, que regem o desempenho e qualidade no desenvolvimento dos ensaios clínicos. A questão é que os 
investigadores e as administrações hospitalares ainda não estão muito cientes do papel do farmacêutico na gestão dos 
processos que dentro de um ensaio clínico lhe cabe gerir.

obJectivos:
caracterização dos processos e actos farmacêuticos desenvolvidos pelos farmacêuticos no sector dos ensaios clínicos 
dos serviços Farmacêuticos do Hospital Fernando Fonseca. 

MÉtodos:
Trata-se de um estudo em que o farmacêutico que desenvolve uma acção no âmbito de um determinado ensaios clínico 
efectua o registo dessa actividade, nomeadamente: a data; o nome do protocolo; no âmbito de que especialidade 
médica; que actividade efectuou; por quem; em quanto tempo. Esse registo é efectuado numa folha de EXCEL. Con-
sideraram-se as seguintes actividades ou actos farmacêuticos: Dispensa de medicação experimental; Recepção da 
medicação experimental; Monitorização; Reconciliação da medicação experimental e respectiva compliance; Outros 
Foi decidido tratar estes mesmos dados de 1 de Janeiro de 2010 até 31de Agosto de 2010. o tratamento dos dados  
em eXceL.
viés: Falta do registo de acto farmacêutico na folha de eXceL.

resultados:
os serviços Farmacêuticos do Hospital Fernando Fonseca estão envolvidos em vinte ensaios clínicos em especiali-
dades médicas tão diversas como infecciologia, medicina interna, neurologia, pneumologia e urologia. o acto de Dis-
pensa de medicação experimental ocorreu 232 vezes no período em análise totalizando 73h pelo que em média foram 
dispendidos 19 min. por acto de dispensa. Tivemos 87 actos de recepção da medicação experimental contabilizando 
um total de 34h50 pelo que em média foram dispensados 24 min.  por acto de recepção. Quanto à reconciliação da 
medicação experimental e respectiva compliance foi executada 119 vezes para um total de 39h50 e uma média de 
20 min. por acto de reconciliação. A monitorização foi um acto acompanhado 26 vezes para um total de cerca de 18h 
dispendidas e uma média de 40min. por acto.

conclusões:
no que concerne ao circuito do medicamento experimental, a dispensa de medicação constitui, como seria esperado, a 
principal actividade do farmacêutico hospitalar no âmbito dos ensaios clínicos. no entanto é o acto de recepção que en-
volve, em média, mais tempo de trabalho. é de referir que o acto de monitorização foi aquele que mais deve ter sofrido 
de falta de registo, já que, de certeza, no período em análise existiram mais monitorizações do que as assinaladas.
este trabalho vem, assim, reforçar o papel do farmacêutico no âmbito dos ensaios clínicos, que decorrem nos nossos 
hospitais, dando ênfase a um serviço apreciado pelos promotores mas, possivelmente, pouco notado pelas administ-
rações hospitalares e investigadores. 

p47
ensaios clínicos nos serviços farMacêuticos do hospital fernando fonseca



78 

VII Congresso Nacional | 3a. Semana APFH | 20 anos APFH - Superar os limites

VII Congresso Nacional | 3a. Semana APFH | 20 anos APFH - Superar os limites 
Centro de Congressos do Estoril, 24 a 27 de Novembro 2010

POSTERS

autores: 
Andrea neves1, Andreia Duarte1, Maria José rei1, rita vilaverde1, Joana rodrigues1, Laura Fernandes1, cláudia san-
tos1, catarina oliveira1, Luís Pereira da silva2, Prof Fernando Fernandez-Llimós3

1 Hospital da Luz
2 Serviço de Pediatria, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa
3 Sub-Grupo de Sócio-Farmácia. Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa

introdução:
A preparação de nutrição parentérica neonatal (nPn) é um processo muito complexo. engloba várias premissas e 
cálculos, cuja adequada execução depende de processos padronizados e de profissionais com conhecimentos cimen-
tados.

obJectivos:
conhecer a prática de preparação de nPn em Portugal e avalia-la de acordo com normas de “Boas Práticas de Prepa-
ração” como o “guide to good Practices for the Preparation of Medicinal Products in Healthcare establishments”(2008) 
aprovado pela Pharmaceutical inspection convention and Pharmaceutical inspection co-operation scheme e a “safe 
Practices for Parenteral nutrition” (2004) aprovada pela American society for Parenteral and enteral nutrition.

MÉtodos:
A informação foi obtida através da análise de questionários electrónicos enviados aos responsáveis pela preparação 
de nPn dos Hospitais Portugueses em que esta é realizada. Foram contactados os 50 Hospitais nacionais, continente 
e regiões Autónomas com unidades de cuidados ao recém-nascido (ucrn). o período de recolha de dados foi de 
Julho a outubro de 2009.

resultados:
A NPN é preparada em 30 dos 50 Hospitais com UCEN; dos 30, obteve-se resposta de 22 (73%). Existem procedi-
mentos escritos relativos à validação dos operadores, processo de preparação, controlo de qualidade do produto final 
e monitorização ambiental e de superfícies, respectivamente, em 73%, 86%, 86% e 86%, dos hospitais participantes. 
A qualidade do ar na sala de preparação é classificada como ISO 5 em 60% e ISO 6 em 10%. 30% dos participantes 
desconhecem a classificação do grau de limpeza do ar das salas preparação de que são responsáveis. 70% dos 
participantes referem manipulação em câmaras de fluxo laminar horizontal, 31% desconhecem a sua classificação e 
um admite preparar em sala de ambiente não controlado. A ordem de aditivação dos componentes difere muito entre 
os participantes. em 9% não existe um rótulo padronizado. os dados mais frequentemente omitidos no rótulo são a 
relação cálcio:fosfato (100%) e o peso do doente (95,5%). o prazo de utilização e condições de conservação recomen-
dados para as soluções são variáveis (24 a 72 horas), dependendo de serem ou não refrigeradas. A mistura contendo 
aminoácidos e glicose é protegida da luz em 79% dos casos e a emulsão lipídica em 90% dos casos. A inspecção 
macroscópica do produto final é o único controlo físico-químico, sendo referido por 95% dos participantes à mistura 
contendo aminoácidos e glicose e por 17% à emulsão lipídica. o controlo microbiológico da solução lipossolúvel é 
referido por 23,5% dos participantes e o da solução hidrossolúvel por 76%. 

conclusões:
em Portugal existe ainda algum desconhecimento relativamente às Boas Práticas de Preparação de nPn. urge a elab-
oração de um documento de consenso nacional que promova esses princípios e uniformize a prática de preparação. 
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2 serviço de Pediatria, Faculdade de ciências Médicas, universidade nova de Lisboa
3 sub-grupo de sócio-Farmácia. Faculdade de Farmácia, universidade de Lisboa

introdução:
é reconhecido que a utilização regular de normas de orientação de prescrição terapêutica, inclusive de nutrição paren-
térica neonatal (NPN), melhora a eficiência clínica e a segurança. Em 2008 a Secção de Neonatologia da Sociedade 
Portuguesa de Pediatria actualizou o consenso nacional sobre nPn (cn 2008).

obJectivos:
conhecer a prática de prescrição de nPn em Portugal e avaliar a adesão ao cn 2008.

MÉtodos:
Foram contactados os 50 Hospitais nacionais (continente e regiões Autónomas) com unidades de cuidados ao 
recém-nascido (ucrn), sendo 25 hospitais de apoio perinatal e 25 hospitais de apoio perinatal diferenciado. A infor-
mação foi obtida através da análise de questionários electrónicos enviados aos responsáveis pela prescrição de nPn 
dos Hospitais Portugueses em que esta é realizada. o período de recolha de dados foi de Julho a outubro de 2009. 
Foram definidos 59 indicadores de adesão ao CN 2008, respeitantes a necessidades nutricionais, controlo laboratorial, 
actuação em situações especiais e outros aspectos.

resultados:
A nPn é prescrita em 32 ucen, 23 (71,8%) das quais responderam ao questionário. Das participantes, 86,4% refer-
iram seguir o cn 2008 e, as restantes, protocolos internos. As ucen participantes aderem, em média, a 38,7 (DP=7,2) 
indicadores de adesão ao CN 2008, com as seguintes percentagens médias de adesão: suprimento de líquidos 58%; 
suprimento de hidratos de carbono, aminoácidos e lípidos 73%; suprimento de electrólitos e minerais 74%; suprimento 
de oligoelementos e vitaminas 77%; controlo laboratorial na primeira semana de NPN e após, respectivamente, 49% e 
53%; actuação em situações especiais: na sépsis (fase aguda) 77%, colestase 78%, hiperbilirrubinémia 63,6%, hiper-
glicémia 97% e insuficiência renal 48%.  

conclusões:
um ano após a publicação do cn 2008 existe uma satisfatória adesão ao mesmo, embora com alguma variabilidade 
de prescrição, nomeadamente em relação ao controlo laboratorial. 

p49
prÁticas de prescrição de nutrição parentÉrica neonatal eM portugal:

adesão ao consenso nacional 2008



80 

VII Congresso Nacional | 3a. Semana APFH | 20 anos APFH - Superar os limites

VII Congresso Nacional | 3a. Semana APFH | 20 anos APFH - Superar os limites 
Centro de Congressos do Estoril, 24 a 27 de Novembro 2010

POSTERS

autores: 
Frederico calado1, isabel Monteiro1, Fernando carlos de Landér schmitt2, Paul Mcniven3, ute Weisgerber-Kriegl4

1 Roche Farmacêutica Química, Lda.
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3 Strategyst Consulting, Inc.
4 Hoffmann-La Roche Ltd

introdução:
Trastuzumab (T) foi aprovado em 2006 para o tratamento de cancro da mama (cM) Her2 positivo (Her2+) em fase 
precoce em Portugal.

obJectivos:
Avaliar o impacto do tratamento com T nesta indicação no número de doentes que progridem para estadio metastático 
entre 2005 e 2015.

MÉtodos:
com base numa estimativa derivada de registos oncológicos de inglaterra [1] – onde a sobrevivência global de cM é 
comparável à observada em Portugal [2] – aplicaram-se proporções de estadiamento (i-iii) à incidência estimada para 
2008 em Portugal [3] com vista à projecção da incidência de cancro da mama em fase precoce (cMP). Foram aplicadas 
taxas de incidência específicas de cada grupo etário [4] sobre as projecções demográficas das Nações Unidas para 
o período 2000-2025 [5]. o número anual de doentes com cM metastático inclui indivíduos recém-diagnosticados e 
casos de recorrência. considerou-se um valor basal de 37% para a taxa de recorrência a 10 anos, com base nos 4 
anos de seguimento do braço de controlo de uma análise conjunta de ensaios clínicos em doentes cM Her2+ [6] e no 
tempo até recurrência descrito para a generalidade dos doentes cM 7. na modelação da recorrência dos doentes cMP 
tratados com T, aplicou-se o risco relativo estimado a partir do ensaio HerA [8].

resultados:
entre 2005-2015, prevê-se que a utilização de trastuzumab resulte numa diminuição anual de 5,2% (ic95%: 3,0-6,7) 
na recorrência metastática. estima-se que o tratamento com T entre 2005 e 2015 seja responsável pela prevenção de 
884 recorrências (ci95%: 537-1.075).

conclusões:
estima-se que o tratamento de cMP Her2+ com T durante um período de 10 anos possa prevenir o desenvolvimento 
de metástases em quase 900 mulheres portuguesas, o que poderá resultar num número semelhante de mortes por 
cM evitadas.

bibliografia:
1. Jack rH, et al. Breast cancer incidence, stage, treatment and survival in ethnic groups in south east england. British 
Journal of Cancer, 2009; 100: 545–550
2. Berrino F, et al. survival for eight major cancers and all cancers combined for european adults diagnosed in 1995–99: 
results of the EUROCARE-4 study. Lancet Oncology, 2007; 8: 773–783
3. Ferlay J, et al. Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 2008. European Journal of Cancer, 2010; 46: 
765–781.
4. World Health Organization. Cancer Mondial, 2010. http://www-dep.iarc.fr/
5. united nations. Population Database, 2009. http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2
6. Romond EH, et al. Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable HER2-positive breast cancer. New Eng-
land Journal of Medicine, 2005; 353: 1673-1684.
7. early Breast cancer Trialists’ collaborative group. effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast 
cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials. Lancet, 2005; 365: 1687-1717.
8. Piccart-Gebhart MJ, et al. Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-positive breast cancer. New England 
Journal of Medicine, 2005; 353: 1659-1672. 
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Hospital de Magalhães Lemos EPE

introdução:
O significado da palavra polimedicação tem evoluído, variando de acordo com os contextos clínicos. Consideramos que 
a melhor definição, é a que a descreve como sendo o estado em que estão a ser prescritos ou tomados mais medica-
mentos do que aqueles que são clinicamente recomendados. A polimedicação pode ser necessária e vantajosa para o 
doente  ou acarretar prejuízos1. Em Psiquiatria e Saúde Mental, é usada a definição de polimedicação psiquiátrica, que 
consiste na administração de dois ou mais psicofármacos. este tipo de prática pode acontecer por diversos motivos 
(resistência ao tratamento, comorbilidades, alívio de sintomas resistentes ao tratamento,...). os algoritmos terapêuticos 
nem sempre dão resposta, particularmente nas situações resistentes ao tratamento e comorbilidades, sendo imperiosa 
uma reflexão sobre estas situações2. No Serviço de Reabilitação Psicossocial do Hospital de Magalhães Lemos (SR-
PHML), são acompanhados, em regime de hospitalização parcial, doentes com perturbações psiquiátricas de evolução 
prolongada, os quais necessitam de um plano de cuidados que inclua a vertente de aquisição de competências, visan-
do a integração na comunidade.

obJectivos:
Descrever os padrões de prescrição, atendendo à polimedicação, em doentes com patologia Psiquiátrica a frequentar 
o centro de Dia do srPHML.

MÉtodos:
estudo observacional transversal, com uma amostra aleatória de 25 doentes dos 70 doentes do srPHML. Foi recol-
hida informação constante nos processos clínicos, obedecendo aos critérios de consentimento e confidencialidade. Os 
dados recolhidos incluíram informação clínica (diagnóstico, hábitos tabágicos e comorbilidades) e informação farma-
cológica. Estes dados foram classificados agrupados e analisados descritivamente.

resultados:
O n.º médio de fármacos por doente é 4,7(1-12); o de psicofármacos é 3,6(1-8); 92% dos doentes têm mais do que um 
psicofármaco; 92% têm antipsicóticos e 56% estão com mais de 1 antipsicótico; a 76% de doentes, estão prescritas 
benzodiazepinas e similares.

conclusões:
este estudo mostra que existe polimedicação e polimedicação psiquiátrica nesta população, tal como tem sido sugerido 
por outros estudos. No entanto, a especificidade da população estudada (doença de evolução prolongada, perturba-
ção psiquiátrica grave e integração num serviço de reabilitação) é uma limitação à generalização dos resultados. As-
sim, a informação resultante deste projecto sugere a necessidade de compreender os padrões de prescrição noutros 
contextos, assim como, a necessidade de avaliação das razões/motivos que levam à prescrição de mais do que um 
psicofármaco.

bibliografia:
1.CHUMNEY, E. -The effects of pharmacist interventions on patients with polypharmacy. Pharm Pract (Internet).  
4:3(2006) 103-109.2. MOJTABAI, R. -National Trends in Psychotropic Medication Polypharmacy in Office-Based Psy-
chiatry. Arch gen Psychiatry. 67:1(2010) 26-36. 
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CHMT, EPE - Unidade de Tomar

introdução:
o estatuto de medicamento (decreto-lei nº 176/2006 de 30 Agosto), no artigo 149º determina que os gases medicinais 
que preenchem a noção de medicamento, devem cumprir todas as boas práticas de fabrico e as exigências técnicas 
de qualidade constantes da Farmacopeia Portuguesa e/ou Farmacopeia europeia, também aplicáveis aos restantes 
medicamentos. 
Posteriormente, foi aprovada a regulamentação jurídica aplicável aos gases medicinais desde o acondicionamento até 
ao seu fornecimento, através da deliberação nº 056/cD/2008.
De acordo com a nova legislação em vigor, os serviços Farmacêuticos hospitalares passam a ser responsáveis pela 
aquisição, recepção, armazenamento, manutenção e distribuição dos gases medicinais.

obJectivos:
elaboração de procedimentos internos de modo a uniformizar todo o circuito dos gases medicinais, desde a aquisição 
à distribuição, dando cumprimento à legislação em vigor. garantir a qualidade e segurança dos diferentes gases me-
dicinais utilizados pela instituição, durante todo o circuito.

MÉtodos:
Foi feito, inicialmente, um levantamento do circuito dos gases medicinais no centro Hospitalar Médio Tejo - unidade de 
Tomar, até então da responsabilidade do serviço de instalações e equipamentos (sie).
Dada a complexidade do armazenamento, manutenção e distribuição dos gases medicinais, a responsabilidade passa 
a ser partilhada entre os serviços Farmacêuticos e os sie.
Foram apuradas as responsabilidades inerentes a cada um destes serviços, de forma a cumprir as exigências técnicas 
e de qualidade de todo este processo. 

resultados:
elaboração de três instruções de trabalho que descrevem todo o circuito que envolvem os gases medicinais:
- Aquisição, recepção e armazenamento de gases medicinais 
- Manutenção de gases medicinais classificados como medicamentos
- Distribuição de gases medicinais classificados como medicamentos. 

conclusões:
Foi imputado aos Serviços Farmacêuticos um novo desafio. Isto implicou uma reformulação de todo o circuito dos 
gases medicinais existentes na instituição, salientando-se:
- Adequação das instalações às condições exigidas por lei;
- Verificação do cumprimento das boas práticas de fabrico dos gases recepcionados;
- Formação de todo o pessoal interveniente no processo, nomeadamente na área da segurança;
- Verificação do cumprimento do controlo analítico e microbiológico nas tomadas terminais e do plano de manutenção 
de todo o equipamento implicado neste processo.

bibliografia:
Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 Agosto
Deliberação 056/cD/2008 inFArMeD, 21 de Fevereiro
Manual da Farmácia Hospitalar
Manual de manuseamento e armazenamento de gases do cHMT, serviço de Higiene e segurança 2005
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Hospital de Egas Moniz - CHLO

introdução:
Drug information is one of the foundational responsibilities of the Pharmacist.
Our hospital has 9 Pharmacists entitled to answer drug information requests (DIR) and responsible for providing se-
lected and processed information.

obJectivos:
evaluation of Dir carried out by the pharmacists, and assessment of information’s complexity degree.

MÉtodos:
retrospective study from 2007 to 2009. Data collection from our standard form and statistical treatment of: Dir origin, 
inquisitor’s profession; DIR type and subject; ATC classification, information’s complexity degree and type of information 
sources used.

resultados:
A total of 790 DIR were accounted, of which 98,7% were internal and 2,2% external. They were mainly made by physi-
cians (62,2%), nursing staff (27,8%) and pharmacists (7,8%). DIR type were: Bibliography research (7,2%), pharmaco-
therapy for specific patients (13,3%) and general information (79,5%).
The subject’s were: 28,1% dosing/route administration; 16,5% interactions/compatibility/stability, 11,3% drug availability/
brand and 11,0% therapeutic uses/alternative therapies. The most common therapeutic groups were: J, N, B and A.
The main information sources used were Summary Product Characteristics (80,3%), Micromedex (60,4%) and drug 
information books (58,5%). our information sources solved 83,5% of Dir.
The degree of complexity was: 1 (67,8%), 2 (27,6%) and 3 (4,6%). Of all degree 3 complexity questions, 75% were 
asked by physicians.

conclusões:
The high incidence DIR asked by physicians reflects the pharmacist’s important role in the therapeutic decision process. 
More than 30% of DIR were complexity degree 2 & 3, which shows the specialized approach needed.

bibliografia:
1.santos L, Jacoby T, zuckermann J, Martinbiancho J K, Mahmud s D P, negretto g W, silva r g . centro de informa-
ções sobre medicamentos-avaliação das informações passivas em hospital universitário no sul do Brasil. rev HcPA 
2009; 29(3): 212-217;
2.corrêa PM, Fisher Mi, Heineck i. centro de informações sobre medicamentos do rs (ciM-rs): dois anos de ativi-
dades e determinação da qualidade do serviço prestado. Acta Farm Bonaerense 2004; 23(2): 212-217;
3.Lima AMA, Farias PAM, Feijó CM, Batista JMM. Classificação dos fármacos mais solicitados em um serviço de aten-
dimento farmacêutico. Revista Ciência & Saúde 2008; 1(2): 85-92;

notas:
este abstract foi submetido e aceite para apresentação na forma de poster no 70th FiP World congress of Pharmacy/
Pharmaceutical sciences que decorreu de 28 August - 2 september 2010 em Lisboa.
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Hospital de Faro, EPE.

introdução:
A comissão de Farmácia e Terapêutica (cFT) é um órgão de apoio técnico com competências de avaliação e desen-
volvimento de políticas de utilização de terapêuticas e de garantia da segurança e efectividade na utilização do medi-
camento. 

obJectivos:
caracterização da estrutura e actividades desenvolvidas pela cFT no Hospital de Faro ePe no ano de 2009. 

MÉtodos:
revisão da legislação vigente, do regulamento interno da cFT e dos registos efectuados pelos secretariados técnico-
científico e administrativo no ano de 2009. 

resultados:
A cFT constituiu-se com 6 elementos, 3 Farmacêuticos e 3 Médicos das especialidades de oncologia, infecciologia e 
gastrenterologia. em função dos objectivos foi solicitado parecer a outros especialistas clínicos e/ou a um jurista. uma 
Farmacêutica, sem poder decisivo, exerceu funções de secretariado técnico-científico. As reuniões tiveram frequência 
semanal, sendo actividades dominantes: 1) Avaliação de solicitações de autorização individual de utilização de medi-
camentos, num total de 416 casos. estes referiram-se, principalmente, a medicamentos de elevado custo unitário e a 
novos medicamentos (avaliação prévia pelo inFArMeD). Dos casos analisados, 76% corresponderam a 10 princípios 
activos e a um encargo de €1.512.297 com a seguinte distribuição: €1.329.529 Oncologia Médica; €153.762 Infec-
ciologia; €28.990 Oftalmologia Cirúrgica; 2) Avaliação de introdução/exclusão de medicamentos na adenda ao FHNM. 
Foram avaliados e introduzidos 7 medicamentos (de 18 solicitações) motivados pelo ajuste a novas guidelines e pela 
avaliação económica. Para análise, a CFT aplicou uma matriz de decisão que identifica aspectos relativos ao medi-
camento: Descrição, indicações; Eficácia, Segurança; Efectividade; Avaliação Económica; 3) Avaliação de protocolos 
terapêuticos: Foram aprovados 4, todos na área da oncologia.

conclusões:
A legislação geral relativa à cFT deixa margem ao Hospital para criar estrutura e procedimentos internos de actuação. 
no Hospital de Faro, durante o ano de 2009, o desenho adoptado permitiu a avaliação transparente dos processos 
e que os Farmacêuticos Hospitalares tivessem um impacto decisivo nas resoluções. o aspecto mais crítico prendeu-
se com a limitação de tempo para avaliação integral das solicitações de introdução de medicamentos na adenda. De 
forma global, as áreas clínicas em que houve maior intervenção foram oncologia Médica, infecciologia e oftalmologia 
cirúrgica o que se deveu a uma ou mais das seguintes razões: Aumento do número de novos medicamentos nestas 
áreas, modificando as estratégias de abordagem terapêutica, elevado custo unitário, e/ou aumento do número de 
doentes. considerando o exposto, pode ser estratégica a uniformização de procedimentos e a partilha de informação 
entre comissões a nível nacional.
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Hospital São João Porto

introdução:
A doença de niemann-Pick tipo c (nP-c) é uma doença hereditária rara, autossómica recessiva, causada por mutação 
no gene nPc1 em 95% dos casos, com prevalência de 2,2:100.000 portugueses, sem predilecção por sexo. é uma 
doença do grupo das doenças lisossomais de sobrecarga e relaciona-se com a disfunção no transporte dos lípidos 
intracelulares, originando acumulação excessiva com efeitos tóxicos de colesterol e glicoesfingolípidos nos lisosso-
mas, nomeadamente no fígado, baço e snc. A apresentação clínica é extremamente heterogénea caracterizando-se 
por hepatoesplenomegalia e lesão neurológica progressiva, normalmente na criança em idade escolar, embora possa 
aparecer em qualquer faixa etária. o seu diagnóstico bioquímico é efectuado pelo instituto de genética Médica no 
Porto (1,2)  .
Não existindo um tratamento específico, a NP-C é geralmente fatal antes dos 10-20 anos, sendo apenas possível tra-
tar a sintomatologia. com o miglustato foi possível estabilizar os sintomas neurológicos, pois é capaz de atravessar a 
barreira hematoencefálica e inibir a actividade da enzima glucosilceramida sintetase, que está envolvida na produção 
de glicoesfingolípidos. A dose recomendada para adultos e adolescentes é 200 mg tid; para crianças entre 4-12 anos 
a dose deve ser ajustada segundo a área de superfície corporal. em crianças com menos de 4 anos, a experiência é 
limitada (3).

obJectivos:
caracterizar os doentes com nP-c em tratamento com miglustato na Farmácia do Ambulatório do Hospital de são João 
(HsJ).

MÉtodos:
Pesquisa bibliográfica de artigos científicos, recurso a guidelines e plataformas on-line de associações de doentes/
familiares. Análise dos registos informáticos do HsJ avaliando o número de doentes, sexo, faixa etária e custo da 
terapêutica com miglustato.

resultados:
existem 2 doentes de sexo masculino, com 26 e 30 anos, em tratamento com miglustato desde 2007. o custo médio 
anual desta terapêutica é 226.055,92 €.

conclusões:
no HsJ existem 2 dos 4 doentes actualmente em tratamento em Portugal (2). segundo as guidelines, o miglustato deve 
ser iniciado mesmo em doentes que não manifestem sintomas neurológicos desde  que possuam história familiar (3).
estudos demonstraram que 72% dos doentes em tratamento há um ano ou mais com miglustato apresentavam melho-
ria da velocidade dos movimentos oculares, da deglutição e estabilização da acuidade auditiva (1).
Assim, com o miglustato, a única terapêutica aprovada pela Agência europeia do Medicamento  para  doentes adultos 
e pediátricos, é possível estabilizar as manifestações neurológicas progressivas da nP-c melhorando a qualidade de 
vida. 

bibliografia:
1 Vanier MT. Niemann-Pick disease type C. Orphanet J Rare Dis. 2010;5:16.
2 www.npc.com.pt
3 nP-c guidelines Working group: Wraith Je et al. recommendations on the diagnosis and management of niemann-
Pick disease type C. Mol Genet Metab. 2009;98:152-65.
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Hospital Garcia de Orta

introdução:
A esclerose múltipla é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central, que assume particular importância por 
afectar e incapacitar indivíduos jovens. A forma clínica mais comum é a surto-remissão, que se caracteriza pelo apare-
cimento de surtos com disfunção clínica, seguidos de remissão com recuperação total ou parcial. o natalizumab é um 
anticorpo monoclonal utilizado em doentes com esclerose múltipla surto-remissão (eMsr), que apresentam elevada 
actividade da doença, apesar de tratamento com interferão &#946;, ou com doença grave em rápida evolução.

obJectivos:
Avaliar a utilização de natalizumab nos doentes com eMsr, no Hospital garcia de orta.

MÉtodos:
estudo retrospectivo que incluiu todos os doentes com diagnóstico de eMsr tratados com natalizumab entre Agosto 
2008 e Julho 2010. A efectividade do fármaco foi avaliada tendo em conta a escala de eDss (expanded Disability sta-
tus scale) de Kurtzke, o número de surtos e a ressonância Magnética (rM) de controlo.

resultados:
no período considerado foram tratados com natalizumab 11 doentes com diagnóstico de eMsr (5 homens e 6 mul-
heres), com uma média de idades de 36,6±9,4 anos [23-56 anos]. Antes do início da terapêutica com natalizumab, 
todos os doentes foram tratados com Interferão &#946;, tendo 5 deles sido tratados adicionalmente com glatirâmero. 
o tempo médio de evolução da doença foi de 8,0±4,5 anos [1-16 anos].
Todos os doentes foram tratados com a dose recomendada de 400mg cada 4 semanas. efectuaram uma média de 
12,9±5,3 administrações [8-21 administrações]. o doente com maior duração de tratamento (21 administrações) sus-
pendeu terapêutica por não haver melhoria clínica; todos os restantes mantêm o fármaco.
em 7 doentes (63,6%), o valor inicial de eDss era igual ou superior a 5. considerando a evolução do eDss, 7 doentes 
apresentam melhoria e os restantes mantêm o valor inicial (valor médio inicial: 4,4±1,8 [1,5-6,5] versus valor médio 
final: 3,2±1,9 [1-6,5]). Apenas um dos doentes sofreu um surto sob terapêutica com Natalizumab, tendo sido efectuada 
rM que evidenciou lesões de novo. Durante o surto, o valor de eDss agravou, tendo recuperado o valor inicial após 
ciclo de metilprednisolona. Foi efectuado doseamento de anticorpos neutralizantes do natalizumab, que se revelou 
negativo. os doentes que já cumpriram 1 ano de tratamento (5 doentes) realizaram rM de controlo, sem apresentarem 
lesões de novo. 
O perfil de segurança do Natalizumab foi aceitável, dado que não há registo de efeitos adversos associados ao fár-
maco.

conclusões:
Os dados obtidos neste estudo permitem afirmar que o Natalizumab é uma alternativa com um perfil de benefício-risco 
favorável para doentes com eMsr que não respondem a outros fármacos imunomodeladores. Devem, no entanto, 
estabelecer-se critérios para uma selecção e monitorização apropriadas dos doentes candidatos ao fármaco, dado 
tratar-se de uma terapêutica dispendiosa.

bibliografia:
1) NEJM 2006; 354:899-910;
2) rcM natalizumab

noTAs:
Nenhum conflito de interesses. 
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ARSLVT, IP

introdução:
o êxito de um Programa nacional de vacinação depende de inúmeros factores necessários à estabilidade e garante do 
poder imunológico das vacinas, nomeadamente as suas condições de armazenamento e transporte e o cumprimento 
das metodologias de administração.
A rede de frio formada pelo equipamento, pessoas e procedimentos contribui determinantemente para manter as vaci-
nas em condições adequadas á manutenção da sua eficácia desde o fabrico à sua administração. 

obJectivos:
Avaliação de todas as situações em que os produtos vacinais estiveram expostos a temperaturas fora do intervalo 
definido pelo respectivo fabricante (2º-8ºC), salvaguardando que todas as vacinas administradas à nossa população 
mantenham o poder imunológico pretendido e que o desperdício seja minimizado. 

MÉtodos:
Criação de um impresso para Notificação de Acidentes de Rede de Frio.
Análise e validação farmacêutica dessa Notificação.
elaboração de relatório Final com apuramento das vacinas que continuam a manter o seu poder imunológico podendo 
ser administradas. 
contabilização dos valores envolvidos no Acidente de rede de Frio.

resultados:
A notificação de acidentes na rede de frio permitiu avaliar:
• Nº acidentes na rede de frio com vacinas em 2008 (31), 2009 (52) e 1º Semestre 2010 (24).
• Nº unidades/doses de vacinas envolvidas nos acidentes em 2008 (10.422), 2009 (16.073) e 1º Semestre 2010 
(30.440).
• O valor total envolvido em 2008 (122.354 €), 2009 (215.697,52 €) e 1º Semestre 2010 (283.356,68 €).
• Do valor total envolvido em cada ano, em 2008, 62,4% deste valor foi recuperado e 37,6% foi inutilizado, em 2009 
temos 71,8% recuperado e 28,2% inutilizado e no 1º semestre 2010 temos 78,5% recuperado e 21,5% inutilizado.
• Na avaliação das causas dos acidentes, a de maior incidência foi a falha de energia eléctrica, sendo em 2008 de 
74,2% dos casos, em 2009 de 65,4% e no 1º semestre de 2010 de 58,3%.

conclusões:
Fica demonstrado que a intervenção farmacêutica nesta área, contribui determinantemente na garantia de segurança 
e qualidade das vacinas a serem administradas segundo o Pnv.

bibliografia:
-Direcção-geral de saúde. Divisão de Doenças Transmissíveis (2005). Programa nacional de vacinação 2006, Dgs, 
Lisboa
-NHS (2006). Immunization against infectious disease - “The Green Book”. http://www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Health-
protection/Immunisation/Greenbook/DH_4097254?CONTENT_ID=4097254&chk=isTfGX. Part 1 Principles, practices 
and procedures. chapter 3: storage, distribution and disposal of vaccines.
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Centro Hospitalar Tras os Montes e Alto Douro, EPE

introdução:
com a abertura do centro oncológico (co) do cHTMAD, ePe- unidade de vila real, houve a necessidade de imple-
mentar uma unidade centralizada de Preparação de citostáticos (ucPc), sob a responsabilidade dos serviços Far-
macêuticos e dar cumprimento à legislação em vigor.

obJectivos:
Pretende-se dar a conhecer a importância da ucPc e a realidade da quimioterapia no centro oncológico, fazendo uma 
análise retrospectiva entre os períodos: Janeiro 2006 a Dezembro 2008 (antes ucPc) e Janeiro 2009 a setembro 2010 
(após ucPc). Analisa-se o número de doentes tratados, especialidades envolvidas, consumo total de quimioterapia 
i.v. e consumo médio por doente. 

MÉtodos:
Pesquisa bibliográfica para elaboração de um manual de procedimentos e análise de informação em suporte elec-
trónico e físico relativa à realidade do cHTMAD.

resultados:
Implementação de procedimentos para o manuseamento dos citostáticos no que se refere a: recepção e transporte; 
acondicionamento; recepção e tratamento das prescrições; vestuário e desinfecção; preparação; inutilização de pre-
parações; limpeza da câmara de fluxo laminar vertical e sala asséptica; tratamento de resíduos; derrame/quebra/
contacto acidental; transporte de preparações; extravasão; tratamento dos excreta. Quanto ao desempenho do Centro 
Oncológico verificou-se um aumento do número de doentes, maioritariamente nas especialidades de Hematologia e 
Oncologia. Esta tendência foi acompanhada por um aumento dos custos totais por ano. Verificou-se um aumento pro-
gressivo do custo médio por doente (cMD) no período de 2006 a 2008, situação que foi invertida com a implementação 
da ucPc.

conclusões:
A implementação da ucPc permitiu racionalizar os gastos com os citostáticos, havendo melhor aproveitamento, maior 
segurança e rigor nas dosagens. Reduziu-se também o risco de contaminação para os profissionais e meio ambiente. 
o desenvolvimento do co implicou o reforço das equipas médicas e permitiu minimizar as deslocações de doentes 
para longe das suas residências. Passou-se assim a dar resposta a mais patologias do foro oncológico, absorvendo 
um maior número de doentes, o que se traduziu também no aumento dos custos totais. constatou-se que o cMD após 
a implementação da UCPC é menor relativamente aos anos anteriores (2006-2008). Pode-se afirmar que houve uma 
poupança de 121655,9 euros durante o período 2009-2010, ou seja, depois da implementação da ucPc e tendo em 
conta a introdução de novas terapêuticas como os anticorpos monoclonais (bevacizumab, cetuximab), doxorrubicina 
lipossómica peguilada e aumento do número de doentes tratados com rituximab, trastuzumab, bortezomib e pem-
etrexedo. o aumento dos custos induzido por estes fármacos é contrabalançado com a introdução de genéricos e 
gestão pelos serviços Farmacêuticos. o papel do Farmacêutico é cada vez mais interventivo: garante o cumprimento 
das Boas Práticas de Bom Fabrico, gera benefícios fármaco-económicos, coopera em equipas multidisciplinares e 
presta esclarecimentos ao doente e à sua família.

bibliografia:
- ArMiTAge, James o. [et al. ] – current Therapy in cancer. 2nd ed. 1999
- german society for oncology Pharmacy, 2009 - Quality standard for the oncology Pharmacy service
noTAs:
Nenhum conflito de interesses. 
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introdução:
A doença oncológica é a segunda principal causa de mortalidade e morbilidade a nível mundial, causando aproximada-
mente 7,6 milhões de mortes a cada ano [1]. 
Durante anos, o tratamento desta patologia baseou-se na quimioterapia utilizando fármacos com afinidade para célu-
las em crescimento acelerado, actuando em alvos não específicos das células tumorais, levando por isso, a reacções 
adversas como alopécia, mielossupressão e toxicidade gastrointestinal e renal [2].
A última década foi palco de inúmeras inovações científicas, das quais se destaca a identificação dos processos onco-
génicos no desenvolvimento do cancro [3]. A partir daí, emergiram as terapêuticas alvo. são desenvolvidos fármacos, 
com recurso a técnicas avançadas de biologia molecular, com o objectivo de inibir um alvo específico nas células tu-
morais, com o mínimo comprometimento das células normais [4,5].

obJectivos:
compreender a evolução das terapêuticas alvo face à quimioterapia convencional, no tratamento do doente oncológi-
co.

MÉtodos:
Pesquisa em bibliografia de referência e tratamento estatístico de dados referentes à sua utilização versus quimiotera-
pia convencional, de forma a estabelecer o “estado da arte” das terapêuticas alvo no tratamento do doente oncológico. 
comparação com a quimioterapia convencional.

resultados:
O número de ensaios clínicos neste grupo de fármacos tem vindo a aumentar significativamente. De um modo geral, 
os resultados têm sido positivos, contudo algumas moléculas não ultrapassaram as fases mais precoces de ensaios, 
devido a toxicidade ou falta de eficácia terapêutica. Outras moléculas com aprovação mostraram, em estudos fase IV, 
não ser eficazes em determinados doentes e determinados tipos de tumores [2].

conclusões:
estudos de biologia molecular levaram ao conhecimento de várias vias de oncogénese celular, potenciais alvos terapêu-
ticos e, consequentemente, ao desenvolvimento de moléculas direccionadas para estes alvos [2].
os novos fármacos representam uma enorme vantagem no tratamento de doentes que não respondiam às terapias 
convencionais, contribuindo dessa forma para o aumento da sobrevida dos doentes [2]. 
no entanto, há ainda um longo caminho a percorrer. Alguns resultados menos bons podem ser explicados por factores, 
tais como: problemas estruturais e farmacocinéticos das moléculas; aparecimento de mutações nos alvos celulares; 
heterogeneidade genética das células tumorais em diversos indivíduos; conexões entre as diversas vias e intermediári-
os da sinalização celular [2].
Fica uma certeza, são necessários mais estudos para que num futuro próximo se atinja o objectivo máximo do trata-
mento oncológico, a individualização da terapêutica – um doente, um fármaco.      

bibliografia:
[1] http://www.euro.who.int/ (13/09/2010)
[2] www.uptodate.com (10/9/10)
[3] Kalyn R.; Overview of targeted therapies in Oncology; J Oncol Pharm Pract; 2007; 13; no 4: 199-205
[4] Zhukov N. V. et al.; Targeted Therapy in the Treatment of Solid Tumors: Practice Contradicts Theory; Biochemistry; 
2008; 73, No 5: 605-618
[5] Sledge G. W. Jr. et al.; What Is Targeted Therapy?; J. of Clinic. Oncology; Vol 23, No 8 (March 10), 2005: pp 1614-
1615 
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introdução:
Segundo a definição da American Society of Hospital Pharmacists (ASHP) 1990, medicamentos considerados perigo-
sos podem ser antineoplásicos, antivirais, hormonas, alguns medicamentos biotecnológicos entre outros(2).
O profissional de saúde que manipula qualquer fármaco considerado perigoso deverá ter conhecimento dos procedimen-
tos a seguir na sua manipulação, assim como acesso a uma listagem dos medicamentos incluídos neste grupo(2).

obJectivos:
Divulgar informação sobre procedimentos de manipulação de medicamentos não estéreis considerados perigosos e 
referenciar os medicamentos considerados perigosos do hospital. Exemplificar procedimento de preparação de formu-
lação oral líquida de um medicamento imunossupressor.

MÉtodos:
Pesquisa bibliográfica de informação relativa a medicamentos considerados perigosos e revisão do formulário hospi-
talar, identificando os medicamentos com possibilidade de serem incluídos na listagem referida. Revisão dos procedi-
mentos de manipulação de substâncias perigosas e sua implementação.

resultados:
Alguns fármacos considerados perigosos podem constituir risco se a sua formulação for alterada, como no caso da 
sua abertura/pulverização na preparação de formulações orais líquidas2,3). Os profissionais de saúde podem ser ex-
postos a este tipo de medicamentos quando a manipulação cria aerossóis ou pós finos, no contacto com superfícies 
contaminadas ou na limpeza de derramamentos, por exemplo. Tendo como base o formulário interno do hospital, foi 
elaborada uma lista contendo os medicamentos considerados perigosos e divulgada a todos os colaboradores dos 
serviços farmacêuticos. Procedeu-se ainda à revisão de procedimentos na preparação de medicamentos manipulados 
não estéreis de imunossupressores, exemplificando-se a azatioprina 10mg/ml suspensão oral.

conclusões:
Pelo exposto, torna-se imprescindível que cada instituição crie a sua listagem de medicamentos considerados perigo-
sos (5), de forma a poder estabelecer procedimentos de manipulação que assegurem a segurança dos profissionais 
de saúde envolvidos.
Quanto aos procedimentos de manipulação, a bibliografia recomenda que se sigam procedimentos de segurança para 
medicamentos perigosos, seguindo-se, por motivos de segurança, os mesmos utilizados para medicamentos citotóxi-
cos(1,4).

bibliografia:
1. American society of Health-system Pharmacists. AsHP guidelines on handling hazardous drugs. Am J Health-
Syst Pharm 2006; 63: 1172-93. 2.  Preventing Occupational Exposures to Antineoplastic and Other Hazardous Drugs 
in Health care settings. centers for Disease control and Prevention, national institute for occupational safety and 
Health, 2004. 3. Personal Protective Equipment for Health Care Workers Who Work with Hazardous Drugs. Centers for 
Disease control and Prevention, national institute for occupational safety and Health, 2008. 4. Mcelhiney LF. com-
pounding Challenges for Imunocompromised Patients. Int J Pharm Compound 2008; 12(6): 482-7. 5. Loyd V. Allen. 
Compounding with hazardous drugs, Secundum Artem, 2008; vol 15, n. 2. 
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introdução:
As uLs integram, em termos de saúde, as actividades de Planeamento Familiar, são e contribuem substancialmente 
para uma melhoria dos indicadores materno-infantis. nos últimos anos tem existido um aumento na utilização de an-
ticoncepcionais seguros e eficazes, melhorando a igualdade no acesso aos meios contraceptivos e evitando descon-
tinuidades na sua distribuição. constatada a irregularidade do consumo deste contraceptivo, fomos averiguar acerca 
da sua aceitação, pelas utentes.  

obJectivos:
Verificar a razão da irregularidade do consumo do implante subcutâneo, na população feminina, da área geográfica 
que integra a uLs.  

MÉtodos:
• Análise dos pedidos mensais dos contraceptivos fornecidos pela Unidade Local de Saúde da Guarda (ULSG) aos 
centros de saúde e unidade de saúde Familiar (usF). 
• Análise dos mapas mensais de registo de distribuição de contraceptivos por utente, enviados por cada CS aos 
serviços Farmacêuticos. 
• Análise do número de implantes subdérmicos requisitados por centro de custo, por utente e por unidade de tempo.  

resultados:
• O nosso estudo engloba 168 utentes a quem foi colocado um implante subdérmico. 
• Verificamos que o primeiro registo desta aplicação (1%) data de 2005. A sua utilização veio progressivamente au-
mentando e atingiu dois picos de registos em 2007 (27%) e 2009 (30%). em 2010 já foram colocados 14% do total de 
implantes contabilizados.  
• Constatámos que das utentes a quem foi colocado o implante subdérmico 8% tinham 26 anos, 7% tinham 36 anos e 
5% tinham 19,20,24,25 e 30 anos. estas idades variam entre 16 e 49 anos.
• Das 168 utentes em estudo, 63% mantêm o 1º implante, 9% já colocaram 2º implante, 7% retiraram implante para 
engravidar, 6% retiraram implante por incompatibilidade, 13% colocaram implante mas não temos informação conse-
quente e 2% das utentes retiraram implante, mas não temos informação adicional.
• Constatamos que hemorragia foi a principal razão pela retirada do implante.
• Das utentes que colocaram Implante mas que não têm informação adicional: 19% foram transferidas para outras C.S.; 
14% não estavam identificadas; 14% não tinham médico de família; 5% mudaram de médico de família; 5% não estão 
inscritas no c.s. e em 43% das utentes não foi mesmo possível recolher estes dados.

conclusões:
As solicitações dos implantes subdérmicos estão de acordo com as datas de colocação dos primeiros implantes 
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introdução:
em 1985 iniciou-se no Hospital do Divino espírito santo ePe a consulta de seguimento Pós–Transplante renal, que 
possibilitou o acompanhamento e a monitorização da terapêutica instituída aos doentes provenientes dos vários cen-
tros de Transplantação do país.
Tendo em conta a diversidade dos fármacos e protocolos imunossupressores utilizados e o aumento do controlo dos 
custos associados às novas terapêuticas, tornou-se assim necessário realizar uma análise dos custos envolvidos.

obJectivos:
Analisar os regimes terapêuticos prescritos e os custos a estes associados.

MÉtodos:
estudo observacional retrospectivo dos transplantados renais que realizaram terapias com imunossupressores no 
período compreendido entre os meses de Abril e Dezembro de 2009.
Elaboração de uma base de dados em Microsoft Office Excel, com a caracterização de todos os doentes.
validação médica dos dados recolhidos.

resultados:
Durante o período estudado, foi dispensada medicação a 63 transplantados renais.
relativamente à variável, centro de Transplantação, 56% dos transplantados são provenientes do Hospital da cruz 
vermelha e 38% dos Hospitais da universidade de coimbra.
Verificou-se que estavam instituídos 15 esquemas terapêuticos diferentes, sendo os mais prescritos: Ciclosporina 
(csA) + Micofenolato de Mofetil (MMF) + corticosteróide (12 doentes) e Tacrolímus (TAc) + MMF + corticosteróide (11 
doentes).
A despesa com os fármacos imunossupressores foi de 171.112,00 €. em termos de percentagem, os que mais con-
tribuíram para este valor foram o TAc com 51% e o MMF com 22%.

conclusões:
os resultados obtidos neste estudo comprovam que os esquemas baseados na terapia tripla foram mais utilizados do 
que os baseados na terapia dupla, o que está de acordo com os protocolos de imunossupressão convencionais. 1
Verificou-se que o diferencial de custo entre a terapia tripla com Inibidores da Calcineurina (CNI) versus Inibidores do 
m-Tor é cerca de 77%.
cerca de 50% dos transplantados estudados estão estabilizados com uma terapia de manutenção composta por um 
CNI, um Agente Anti-Proliferativo e um Corticosteróide. Entre os regimes terapêuticos que incluíam um CNI, verificou-
se um custo diário superior em cerca de 73% quando este era o TAc.
Aprofundar estudos com base em resultados clínicos com harmonização de protocolos, identificará certamente oportu-
nidades de melhoria tanto no tratamento destes doentes como nos custos associados.

bibliografia:
1. guidelines on renal Transplantation, european Association of urology. [online]. 2009. [consultado 2009 nov 11] 
Disponível em:
URL:http://www.uroweb.org/fileadmin/tx_eauguidelines/2009/Full/Renal_Transplant.pdf
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introdução:
A unidade de Preparação de citostáticos dos serviços Farmacêuticos, sedeada no Hospital Dia de oncologia (HDo), 
aberta a 10 de Junho de 2008, levantou novos desafios e possibilitou uma maior interacção com toda a equipa que 
diariamente trata o doente oncológico. neste âmbito e tendo em conta que o cancro colo-rectal é a terceira patologia 
mais tratada no HDO, caracterizar a população afectada, identificar os estadios da doença na altura do diagnóstico 
e analisar os esquemas terapêuticos prescritos, aproveitando a situação privilegiada de proximidade com os outros 
profissionais de saúde, permitiu-nos validar as prescrições, desenvolvendo a Farmácia Clínica e garantindo uma maior 
segurança para o doente ao longo de todo o seu percurso no HDo.

obJectivos:
caracterizar a população com cancro colo-rectal e analisar os custos associados aos regimes terapêuticos prescritos.

MÉtodos:
estudo dos processos clínicos dos doentes com cancro colo-rectal em tratamento nos meses de Abril e Maio de 
2010.
caracterização da amostra quanto ao sexo, idade e estadio em que foi diagnosticada a doença.
estudo comparativo do valor económico dos vários esquemas terapêuticos.

resultados:
numa amostra de 44 doentes em tratamento, com uma média de idades de 66 anos, 35% eram do sexo feminino e 
66% do masculino.
na altura do diagnóstico 30% estavam no estadio iv, 19% no iiA, 16% no iiic, 14% no iiiB, 5% no iiiA e os restantes 
no iiB.
os 3 esquemas terapêuticos mais prescritos foram por ordem decrescente: capecitabina, capecitabina + oxaliplatina 
(capeox) e capeox + Bevacizumab.
O ciclo mais caro foi o Panitumumab, no entanto o ciclo com maior expressão financeira foi o CapeOx + Bevacizumab, 
não devido ao seu valor unitário, mas, por ser o mais prescrito.

conclusões:
A maioria dos doentes em tratamento encontrava-se no estadio iv.
comparando os dois protocolos utilizados em terapêutica paliativa de cancro colo-rectal Kras Wild-tipe, podemos con-
cluir ser mais económico utilizar cetuximab + irinotecano por ser 8.3% inferior ao Panitumumab.
Tendo em conta que a escolha terapêutica é uma decisão multifactorial que considera, entre outros, o estadio da pato-
logia, o estado geral do doente, a sua reacção e tolerância à terapêutica e as guidelines recomendadas por entidades 
internacionais1, o conhecimento do valor económico de cada ciclo torna-se cada vez mais uma necessidade.
No futuro seria interessante continuar o estudo, no sentido de verificar se há alterações nos padrões de prescrição e, 
compara-los com os dados observados.

bibliografia:
1. National Comprehensive Cancer Network (2010). NCCN Clinical Pratice Guidelines in OncologyTM v.2.2010: Colon 
cancer
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introdução:
As boas práticas de fabrico a observar na preparação de medicamentos manipulados visam criar um padrão elevado 
de qualidade, sustentando-se em vários pontos do processo e na sua sistematização/verificação, de forma a garantir 
a qualidade final do medicamento manipulado. Uma vez que as boas práticas estão também assentes em documen-
tação e registos, a utilização de ferramentas informáticas poderá contribuir para a simplificação dos registos efectua-
dos(1,2).

obJectivos:
esquematização de procedimentos de trabalho desde a recepção da prescrição do medicamento manipulado até à sua 
dispensa. Análise da implementação de procedimentos informáticos no decurso do circuito de preparação de medica-
mentos manipulados. Apontar as melhorias conseguidas pela utilização dos recursos informáticos.

MÉtodos:
Pesquisa bibliográfica. Análise comparativa do circuito/procedimentos de preparação de medicamentos manipulados 
não estéreis no HsJ antes e após a utilização do programa informático. 

resultados:
Os procedimentos de trabalho foram uniformizados e compilados sob a forma de fluxograma representativo do circuito 
de preparação de medicamentos não estéreis, descrevendo os pontos estratégicos na evolução da sua concepção.
A aplicação de um sistema informático ao circuito do medicamento manipulado demonstrou melhorias em diversas 
etapas do processo: a) desenvolvimento de um documento único que serve de ordem de preparação e ficha de registo; 
b) Criação automática de guia de produção partindo da validação da prescrição electrónica individualizada; c) Criação 
e impressão de rótulos, com todos os dados obrigatórios legalmente e dados adicionais de segurança, rentabilizando 
o tempo dispendido, permitindo cumprir com requisitos legais, diminuindo probabilidade de erros de medicação e au-
mentando a segurança; d) Cálculo automático do prazo de validade; e) Determinação automática de lote de fabrico, 
facilitando o processo de rastreabilidade; f) Parametrização de ensaios de verificação para cada medicamento manipu-
lado; g) Gestão informática dos stocks de matérias-primas e manipulados produzidos; h) Maior facilidade de obtenção/
gestão dos indicadores assistenciais.

conclusões:
A esquematização do processo, com as várias etapas estabelecidas, permite assegurar o correcto procedimento/
sistematização do circuito. A utilização do programa informático permitiu a adequação do sector de farmacotecnia às 
boas práticas de fabrico, nomeadamente ao nível dos registos, rotulagem, garantia/controlo de qualidade. Todas as 
melhorias enumeradas, possibilitaram o aumento da segurança do medicamento para o doente, pela diminuição da 
probabilidade de erro em vários pontos do circuito de preparação dos medicamentos manipulados, garantia de quali-
dade de cada etapa do processo, controlo de qualidade do produto acabado, correcta rotulagem/informação ao profis-
sional de saúde/doente. 

bibliografia:
1. Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho; 2. Liso Salesa M, Rangel Mayoral JF, Estepa Alonso MJ, Liso Salesa JM. Dis-
eño de una base de datos para la adaptación al Real Decreto 175/2001 en Farmacia Comunitária. Rev O.F.I.L. 2005; 
15(1): 15-20.
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introdução:
cada vez mais, os farmacêuticos são solicitados a solucionar problemas decorrentes quer da inadequação de medi-
camentos às necessidades farmacoterapêuticas de doentes específicos, quer da inexistência de certos produtos di-
sponibilizados pela indústria. A manipulação de medicamentos de modo a ajustar as doses a administrar e preparação 
de formas farmacêuticas mais adequadas para administração em Pediatria, é prática habitual, face ao número limitado 
de especialidades farmacêuticas disponíveis para uso pediátrico. o recurso à preparação de papéis medicamentosos 
envolve a realização de inúmeras pesagens de matérias-primas, constituindo um grande volume de trabalho, altamente 
susceptível de ocasionar erros, além de não assegurar o rigor posológico devido à elevada possibilidade de ocorrerem 
perdas de substância activa no decurso do processo administração.

obJectivos:
Revisão bibliográfica do formulário de formulações magistrais líquidas preparadas e pesquisa sobre novas formula-
ções. individualização das formulações, de forma a contribuir para a adesão à terapêutica.

MÉtodos:
Pesquisa bibliográfica

resultados:
Aplicação de novas formulações magistrais líquidas, anteriormente preparadas sob a forma de papeis medicamento-
sos (AAS; Sulfato zinco; Carbonato cálcio; Clonidina; Folinato Cálcio;Hidrocortisona; Carvedilol; Isoniazida; Nitrofuran-
toina; Pirazinamida; Propafenona; Piridoxina, Fludrocortisona; Fenitoína) e novos veículos utilizados na preparação de 
soluções/suspensões (Veículo B.9; Concentrado de Parabenos, Água conservada com benzoato de sódio)(1,2,3,4,5,6). 
individualização de formulações magistrais líquidas (alteração do veículo, alteração da concentração e melhoria dos 
caracteres organolépticos), com aceitação por parte das crianças, possibilitando adesão à terapêutica e consequente 
cumprimento da prescrição médica (sulfametoxazol+Trimetoprim, espironolactona , Metronidazol).

conclusões:
A possibilidade de personalizar a terapêutica de doentes específicos constitui uma razão primordial para a prescrição 
e preparação de medicamentos manipulados.1 A adequação da forma galénica do medicamento constitui um aspecto 
de grande relevância em Pediatria1. As formas farmacêuticas líquidas demonstram ser as mais adequadas para uso 
pediátrico, já que, para além de facilitarem a administração e poderem contribuir para a adesão dos doentes à terapêu-
tica, apresentam grande flexibilidade, permitindo ajustar, de um modo simples e rápido, as doses a administrar durante 
o tratamento, em função da evolução da patologia e do desenvolvimento da criança. 

bibliografia:
1.Compounding service. Acedido em Set.2010 em Sickkids Hospital: http://www.sickkids.ca/Pharmacy/Compounding-
Service/index.html. 2. Fernández, Manuela; Atienza, Juliana; Gil, Roberto. Formulación en Farmacia pedátrica.Acedido 
em Set. 2010 em http://www.manuelaatienza.es/03_formulacion.htm
3. http://www.nationwidechildrens.org/outpatient-pharmacy-services. 4. Jew, R. Mullen, R. Soo-Hoo, W. - Extemporane-
ous Formulations. AsHP  isBn (2003) 1-58528-044. 5. souza, g B (2003) -Manipulação Magistral de Medicamentos 
em Pediatria. Pharmabooks. s. Paulo. 6. cTM– AnF (2001-2005), AnF (2007). FgP. Lisboa.  
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Marina isabel chumbinho de Albuquerque Morgado, Helga cristiana Lau, susana Peres

Hospital Dona Estefânia

introdução:
A tuberculose continua a ser um grave problema de saúde pública e, de acordo com a organização Mundial de saúde, 
que a declarou em 1993 como uma emergência global, um terço da população mundial está infectada com o bacilo de 
Koch. sendo assim, num esforço mútuo para controlo da tuberculose, e uma vez que são dispensados fármacos anti-
bacilares no ambulatório hospitalar aos doentes pediátricos do HDe, é de extrema importância analisar a terapêutica 
anti-tuberculosa e a adesão ao tratamento de modo a optimizá-los.

obJectivos:
caracterizar a terapêutica anti-tuberculosa em ambulatório e avaliar a adesão dos doentes do HDe, em regime de 
ambulatório, no período de Janeiro de 2007 a Maio de 2010.

MÉtodos:
Amostra: doentes do HDE que fizeram medicamentos anti-tuberculosos em ambulatório, entre Janeiro de 2007 e Maio 
de 2010.
Parâmetros analisados: número de crianças que iniciaram anti-tuberculosos; idade; diagnósticos; regimes terapêuticos; 
duração do tratamento; número e duração das interrupções da terapêutica.
recolha de dados: registos informáticos das aplicações - serviço de Apoio ao Médico e sistema de gestão integrada 
do circuito do Medicamento.

resultados:
no período de tempo estudado 56 crianças iniciaram terapêutica antituberculosa em ambulatório, tendo estado previa-
mente internadas 35. As idades abrangeram todos os subgrupos etários da pediatria. os diagnósticos mais frequentes 
foram a tuberculose pulmonar (19,6%), Bcgite (14,3%) e suspeita de tuberculose infecção (14,3%). A tuberculose 
multiresistente surgiu apenas em 3,6% dos casos. o regime terapêutico mais prescrito foi a isoniazida, rifampicina e 
pirazinamida (37,5%), seguido do mesmo regime associado ao etambutol (21,4%). As durações mais frequentes dos 
tratamentos foram 2, 3 e 4 meses. Verificou-se que 26,3% dos doentes interromperam a medicação, tendo existido uma 
variação na duração das interrupções entre 2 e 26 dias.

conclusões:
com base nos resultados obtidos, podemos concluir que: a tuberculose pulmonar, a mais comum, também foi no HDe 
a mais frequente; os regimes terapêuticos com antibacilares de 1ª linha foram os mais utilizados pois a tuberculose 
multiresistente é baixa; a duração dos tratamentos está em conformidade com os diagnósticos mais usuais (BCGite, 
tuberculose infecção e suspeita e nos doentes com tuberculose pulmonar na 2ª fase de tratamento) e a maioria dos 
doentes aderiu à terapêutica.
Assim, para controlar a tuberculose e evitar o aumento de resistências é necessário continuar a acompanhar e sensi-
bilizar os doentes para o cumprimento da terapêutica tendo o farmacêutico hospitalar um importante desempenho no 
incentivo e no controlo da adesão à terapêutica.
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sónia Domingos, Armando Alcobia, Paula santos, enf. António gonçalves, Dr. nuno craveiro Lopes 

Hospital Garcia de Orta EPE

introdução:
A proporção de doentes idosos tem vindo a aumentar significativamente nas últimas décadas, sendo um grupo que 
representa elevados encargos com a medicação. É também consensual que a falta de comunicação eficaz durante 
a transição assistencial do doente, é motivo de 50% dos erros relacionados com a medicação e cerca de 20% das 
reacções adversas medicamentosas[1]. Aos doentes hospitalizados é frequentemente prescrita medicação que pode 
provocar a omissão/duplicação dos fármacos que o doente faz habitualmente em ambulatório.
A reconciliação Terapêutica consiste na comparação da medicação do doente, prévia à hospitalização, com a pre-
scrição médica hospitalar, resultando na detecção de erros de medicação, denominados discrepâncias. 

obJectivos:
Identificar e solucionar as discrepâncias existentes entre a prescrição médica hospitalar e a terapêutica de ambulatório. 
Melhorar o processo relacionado com a recolha e tratamento de informação.

MÉtodos:
estudo observacional prospectivo em que se incluíram todos os doentes com idade superior a 65 anos, internados no 
serviço de Traumatologia, entre Março e Julho de 2010, com pelo menos uma patologia crónica. 
A selecção dos doentes é feita por um farmacêutico ou por um enfermeiro do serviço de Traumatologia, 24-48h após 
o internamento. Posteriormente é feita a análise do processo clínico, sendo recolhidos os seguintes dados: nome 
do doente, idade, sexo, motivo de internamento, comorbilidades e terapêutica de ambulatório. o farmacêutico faz a 
reconciliação da terapêutica detectando as discrepâncias que são comunicadas ao médico juntamente com algumas 
recomendações.

resultados:
Durante os 5 meses do estudo foram incluídos 89 doentes com uma média de idades de 82,2 ± 7,53 anos. Dos 89 
doentes 83 (93,3%) apresentavam pelo menos uma patologia crónica e estavam submetidos a uma média de 5,58 ± 
2,92 medicamentos em regime de ambulatório. Foram encontradas 191 discrepâncias em 65 doentes, 44,5% das quais 
eram justificadas e 55,5% não justificadas. Entre as discrepâncias não justificadas a maioria devia-se a omissão de 
medicamentos (88,7%), diferente dose (4,7%) e duplicação (4,7%). 
o farmacêutico fez 65 recomendações/intervenções em 47 doentes, relacionadas principalmente com a prescrição dos 
medicamentos omitidos/alterados/descontinuados, ajustes de dose e pedidos de testes de laboratório (digoxinémias, 
vancomicémias, gentamicinémias, inr e creatinémias), que na sua maioria foram aceites pelo médico (93,6%).

conclusões:
A reconciliação terapêutica, levada a cabo pelo farmacêutico, como parte de uma equipa multidisciplinar, constitui uma 
importante estratégia para diminuição dos erros relacionados com a medicação, aumento da eficácia da terapêutica, 
diminuindo os custos associados e melhorando a adesão.

bibliografia:
[1] institute for Healthcare improvement (estados unidos 2006). 
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Jose Miguel Moura1, Adelaide giesteira1, isabel grilo1, Marília João rocha2

1 Hospital Magalhães Lemos
2 Hospital Universitário de Coimbra

introdução:
A utilização das insulinas na prática clínica é condicionada pelas suas características farmacocinéticas. uma vez que o 
início, pico e duração de acção das insulinas, variam de indivíduo para indivíduo, podendo até sofrer variação no mesmo 
indíviduo, sempre que se inicia um tratamento com uma nova insulina, a dose deve ser monitorizada e ajustada. Actual-
mente, existe uma grande variedade de insulinas no mercado. Tal permite escolher entre várias opções terapêuticas 
mas, por outro lado, pode promover a ocorrência de erros por troca de medicamento. os erros associados à utilização 
de insulina, são frequentes e em alguns casos graves, como hipoglicemia severa, devido a troca de insulinas. Por outro 
lado, para se conseguir o adequado controlo da glicemia, têm de ser cumpridas as doses e horários de administração 
recomendados, podendo um pequeno erro ter graves consequências1. Assim sendo e tendo em vista a gestão do risco, 
é muito importante que os profissionais de saúde conheçam com detalhe os vários tipos de insulinas , quais são os 
regimes terapêuticos recomendados e que precauções de utilização devem ser seguidas na prática clínica 2.

obJectivos:
Identificar as insulinas comercializadas em Portugal, caracterizá-las, identificar os regimes terapêuticos mais utilizados 
e sistematizar recomendações de utilização.

MÉtodos:
Pesquisa bibliográfica, consulta dos Resumos das Características do Medicamento e envio de questionário aos labo-
ratórios.

resultados:
De acordo com a classificação farmacoterapêutica, as insulinas são classificadas consoante a sua duração de acção 
em:insulinas  de acção curta, intermédia e prolongada. As insulinas também podem ser classificadas segundo a estru-
tura química em dois grupos: insulinas humanas e análogas da insulina humana. em Portugal, existem comercializa-
das 26 formas de apresentação de insulinas. os regimes terapêuticos para administração de insulina encontram-se 
divididos ems: regimes fisiológicos, estabelecidos de acordo com a secreção endógena de insulina e os regimes não 
fisiológicos, em que a administração da insulina exógena não é feita de acordo com o perfil de secreção endógena. De 
acordo com estes regimes, é possível estabelecer essencialmente quatro tipos de esquemas terapêuticos base. ex-
istem várias recomendações de utilização para as insulinas, relacionadas com a rotulagem, armazenagem, prescrição, 
distribuição, administração e monitorização. 

conclusões:
A insulina tem uma margem terapêutica estreita, devendo ser utilizada com a maior segurança. Assim, em cada insti-
tuição de saúde, dever-se-á estudar de forma prospectiva o circuito de utilização das insulinas, antevendo os riscos 
e introduzindo medidas de forma a prevenir alguma inconformidade com consequências graves ou mesmo fatais Tal 
requer a atenção de todos os profissionais de saúde.

bibliografia:
1. BERMEJO J. C., HIDALGO R. M., ORTIZ A.G.- Insulinas: clasificación y usos. Sacylite (Boletín de Información Tera-
péutica). 1 (2005) 1-6.
2. MOGHISSI E.S.- Reexamining the evidence for inpatient glucose control: New recommendations for glycemic tar-
gets. Am J Health-syst Pharm. 67: 16 supl. 8 (2010) s3-s8.
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Maria Martins, Sofia Nogueira, João Pedro Pires, Sameiro Lemos

Hospital de São João, EPE

introdução:
os serviços Farmacêuticos do Hospital de s. João, ePe, dispõem de uma unidade satélite localizada no Hospital de 
Dia De oncologia onde diariamente são preparados os tratamentos de Quimioterapia 
Ao tratamento oncológico está associada uma forte carga emocional, que suscita no doente uma grande necessidade 
de informação e acompanhamento. consciente deste facto, a equipa da unidade centralizada de Preparação de cit-
otóxicos (ucPc) decidiu divulgar o seu funcionamento, esclarecendo o doente sobre a sua estrutura e a sua participa-
ção em todo o processo terapêutico.

obJectivos:
Apresentação da unidade centralizada de Preparação de citotóxicos dos serviços Farmacêuticos do Hospital de s. 
João aos doentes oncológicos a realizar tratamento no Hospital de Dia de Quimioterapia.

MÉtodos:
Divulgação da unidade centralizada de Preparação de citotóxicos e do trabalho realizado através de um folheto infor-
mativo a ser distribuído aos doentes.

resultados:
elaboração de um folheto informativo, abordando a constituição da equipa da unidade, as instalações e equipamentos 
disponíveis e os procedimentos envolvidos na validação, controlo e preparação de citotóxicos.

conclusões:
O doente oncológico necessita, dada a natureza da sua doença, estabelecer com os profissionais de saúde envolvidas 
no seu tratamento, relações de confiança e proximidade. O doente actual é diariamente confrontado com diversas 
informações, muitas vezes contraditórias, que geram dúvidas e questões, não só em relação à eficácia do tratamento, 
mas também aos cuidados de saúde que lhe são prestados.
os cuidados farmacêuticos devem fazer-se divulgando o trabalho que é levado a cabo nos diversos sectores dos 
serviços Farmacêuticos.
A ucPc tem um papel crucial no tratamento oncológico. Dada a proximidade física com os doentes deve construir-se 
com eles uma relação de confiança. O conhecimento que a Unidade transmite através do folheto informativo promove 
esta confiança e reforça a percepção da qualidade do serviço prestado. 
A elaboração do folheto informativo e o seu fornecimento aos doentes que iniciam terapêutica no hospital de dia de 
oncologia permitiu um melhor esclarecimento e reconhecimento da função da equipa farmacêutica.
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Hospital Reynaldo dos Santos

introdução:
o elevado número de fármacos, reacções adversas e a incompreensão da importância da terapêutica são responsáveis 
pela baixa adesão. O Farmacêutico com base na confiança e responsabilização mútua deve identificar problemas de 
adesão, fornecer aconselhamento e estratégias para atingir as metas(1).

obJectivos:
Prevenir, identificar e resolver problemas relacionados com a medicação (PRM), visando o aumento da adesão.

MÉtodos:
entrevistaram-se doentes com consulta de infecciologia entre Maio e Agosto 2010, com Terapêutica Anti-retroviral 
(TArv) anterior a 2010. no gabinete, após consentimento do doente, realizaram-se questões de carácter pessoal, de-
scrição da TARV (adaptado do SMAQ Simplified Medication Adherence Questionnaire(2)), outra medicação e queixas. 
registo dos dados e análise em excel.

resultados:
Universo: 42 doentes; 69% homens, 31% mulheres; idade média 53 anos (mín: 28, máx: 75); 22 com TARV há mais de 
5 anos (nº médio de esquemas/doente=3).
Adesão: SMAQ - 34 doentes com adesão de 95-100%, 4 com 85-94%, e os restantes 4 com <64%.
registo da dispensa (1º semestre 2010) – 21 doentes com 95-100%.
Dados clínicos: Carga viral - 25 doentes indetectáveis (<47 cópias/mL), 12 com valores elevados (dos quais 8 apresen-
tam adesão <70%), 5 sem dados actuais.
Contagem de CD4 - 11 doentes com profilaxia da infecção por P. jiroveci (<200 células/mm3)(3).
Hemoglobina - valor médio 13.6 g/dL (mín: 7.4, máx: 16.2), estando 36% com anemia. 
PRM: 4 casos de anemia explicados por TARV com zidovudina - PRM 1. Identificaram-se 22 PRM 6 em doentes com 
outra medicação.

conclusões:
As principais limitações são a imprevisibilidade do doente e a dificuldade na comunicação. No geral, os doentes ref-
erem uma adesão sobrevalorizada, sendo adoptadas estratégias para aumentar a adesão (distribuição de folhetos, 
envio da TArv para casa e contactos telefónicos).
o PrM 1 poderia ser resolvido com sulfato ferroso, e os PrM 6, não colocando em risco o bem-estar actual, podem 
interferir com o estado clínico futuro: aumento da exposição a benzodiazepinas (exacerbação dos efeitos), diminuição 
do nível sérico de metadona (sinais de abstinência) e etinilestradiol (gravidez indesejada).
A implementação e monitorização futura deste projecto implicam um compromisso de cooperação com clínicos e doen-
tes, garantindo a melhoria dos cuidados de saúde.

bibliografia:
(1) nichols-english, g. e Poirier, s. (2000). optimizing Adherence to pharmaceutical care plans. J Am Pharm Assoc. 
40:475-485.
(2) Knobel et al. (2002). Validation of a simplified medication adherence questionnaire in a large cohort of HIV-infected 
patients: the geeMA study. AiDs. 16: 605-613.
(3) AIDSmap (2009). CD4, viral load and other tests. Acedido em 24 de Agosto de 2010, em: http://www.aidsmap.com.
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Crisóstomo, R.; Veiga, C.; Figueira, A.; Santos, R.; Sequeira, C.; Proença, M.; Rama, A.; Feio, J.

Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE

introdução:
erro de medicação é qualquer evento evitável que pode causar dano no doente ou conduzir ao uso inapropriado do me-
dicamento no período em que este está sob controlo do profissional de saúde, do doente, ou do consumidor, podendo 
ter múltiplas causas e diferentes agentes(1,2).

obJectivos:
Identificação e quantificação de erros de medicação em prescrições de ambulatório.

MÉtodos:
Avaliação do perfil farmacoterapêutico dos doentes do sector ambulatório dos Serviços Farmacêuticos dos HUC, EPE 
durante um mês, para identificação e quantificação através de estatística descritiva, da ausência dos requisitos legais 
constantes de uma prescrição médica, considerados como não conformidades (nc) e dos erros de prescrição (eP).

resultados:
Das 2665 prescrições recepcionadas foram recolhidas 332 que apresentavam nc e/ou eP, 118 suporte manual (sM) e 
214 suporte electrónico (SE). Foram identificadas 113 prescrições só com NC, 210 só com EP e 8 com NC+EP. 
nas prescrições sM, 116 tinham nc (111 só nc e 5 nc+eP) e 7 tinham eP (2 só eP e 5 nc+eP). em relação ao 
número de NC e EP por prescrição identificámos 2 com 0 NC, 9 com 1 NC, 38 com 2 NC, 37 com 3 NC, 21 com 4 NC, 
9 com 5 nc e 2 com 6 nc e temos 111 com 0 eP e 7 com 1 eP. As nc mais comuns são a falta de: prescrição por Dci 
(27,5%); de via de administração (21,0%); de subsistema de saúde (13,6%); de dosagem (11,2%); de forma farmacêu-
tica (11,2%). cada um dos 7 eP detectados é de um tipo diferente.
nas prescrições se, 5 tinham nc (2 só nc e 3 nc+eP) e 211 tinham eP (208 só eP e 3 nc+eP). em relação ao 
número de NC e EP por prescrição identificámos 209 com 0 NC, 5 com 1 NC e 3 com 0 EP, 167 com 1 EP, 39 com 2 EP, 
3 com 3 EP e 2 com 4 EP; A NC mais comum é a falta de assinatura do médico (80%). As EP mais comuns são: duas 
frequências diferentes do mesmo medicamento (64,1%), erro de frequência (9,9%), frequência possível mas diferente 
da que foi indicada ao doente (6,5%).

conclusões:
12,5% das prescrições recolhidas apresentavam nc e/ou eP. o número elevado de nc nas prescrições sM revela uma 
falha no preenchimento dos requisitos legais, o que não sucede nas de se, já que o sistema informático foi formatado 
com esses elementos. Nas prescrições SE verifica-se um maior número de EP, dada a utilização incorrecta do sistema 
informático poder gerar prescrições erradas.
A prescrição por se veio diminuir os erros por ausência dos requisitos legais necessários para garantir a correcta 
dispensa e administração dos medicamentos, todavia verifica-se um aumento de EP quanto à correcta frequência de 
administração, requerendo um estudo posterior de adequação do sistema.

bibliografia:
1 - http://www.nccmerp.org/
2  - Bol Farmacov INFARMED. 2006;10(1):1
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Maria inês Antunes de Ascensão, João Paulo Lopes da cruz, David Lopes, Joana osório, sara Amaral

Centro Hospitalar Lisboa Norte - HSM

introdução:
A introdução de anticorpos monoclonais no tratamento do cancro colo-rectal metastizado (ccrm), aumentou o arsenal 
terapêutico no combate à doença. Quando estes fármacos são associados a protocolos terapêuticos obtêm-se várias 
combinações que têm diferenças na efectividade e no impacte económico. cada hospital deve escolher as alternativas 
terapêuticas com a melhor relação custo/efectividade, promovendo o uso racional do medicamento e a sustentabilidade 
do sistema nacional de saúde.

obJectivos:
Avaliar as opções terapêuticas no ccr com uma efectividade clínica semelhante e com um maior benefício económi-
co.

MÉtodos:
As guidelines do HsM para o tratamento do ccr foram complementadas com a pesquisa de alternativas e de inova-
ções terapêuticas. considerou-se a frequência dos regimes, privilegiando os que tinham um menor nº de ciclos e/ou 
maior intervalo entre os tratamentos. seleccionaram-se as alternativas de igual impacte clínico, avaliando as conse-
quências económicas. Tal resultou num novo protocolo de selecção da terapêutica para novos doentes com ccr. com 
a implementação destas medidas calcularam-se os ganhos económicos representados pelas alterações terapêuticas 
nos novos doentes. 

resultados:
As alterações à terapêutica foram as seguintes:
- FoLFoX em alternativa a FoLFiri como 1ª linha no ccr, e em associação a biológicos no ccrm (poupança de 
cerca de 1200 euros/doente).
- Doentes com indicação para bevacizumab: Xelox+Bevacizumab trissemanal em alternativa a FoLFoX+Bevacizumab 
quinzenal (poupança de cerca de 2300 euros/doente).
- cetuximab em esquemas de administração quinzenal em alternativa a semanal (poupança de cerca de 2900 euros/
doente).

conclusões:
As decisões em saúde devem ser baseadas em critérios clínicos e económicos. A escolha de alternativas de igual efec-
tividade com impacte económico favorável é uma medida importante pela contribuição para a sustentabilidade na área 
do medicamento. neste estudo, estimando para 100 doentes, haverá uma poupança global de cerca de 350000 euros. 
neste processo de tomada de decisão, os farmacêuticos são elementos determinantes da equipa multidisciplinar de 
saúde, contribuindo com o conhecimento técnico do medicamento, na promoção do seu uso racional e sensibilização 
de todos os profissionais de saúde. No HSM, a intervenção farmacêutica descrita resultou numa alteração do padrão 
de tratamento do ccr.

bibliografia:
Micromedex, Pubmed e nccn. 
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Maternidade Dr. Alfredo da Costa

introdução:
o actual contexto de adequação da terapêutica ao doente deve ser sinónimo de excelência, quanto ao circuito de pre-
paração de fórmulas magistrais. Inerentes ao mesmo, estão  os conceitos de qualidade, segurança e eficácia. Pelas 
características da população da Maternidade Dr. Alfredo da costa (MAc), os serviços Farmacêuticos (sF), investiram 
nesta área. A literatura preconiza como áreas críticas  a estrutura física, equipamentos, recursos humanos, instruções 
de trabalho, registos/documentação e controlo de qualidade.

obJectivos:
caracterização e análise da preparação de não-estéreis, nos últimos três anos.

MÉtodos:
Análise retrospectiva comparativa dos procedimentos da área de produção de não estéreis, no período 2007-2010, 
quanto a: estrutura física, equipamentos, recursos humanos, instruções de trabalho, registos/documentação e controlo 
de qualidade.

resultados:
em  2007, a estrutura física caracterizava-se por:  área única de preparação, com bancadas de trabalho e bancada 
anti-vibratória , sendo a reembalagem e a preparação de papéis efectuadas no armazém. Quanto aos equipamentos, 
existia: destilador, material de laboratório vário, balanças analíticas, lavatório para  material, e máquina de selagem. 
relativamente aos recursos humanos, as preparações eram feitas por um Técnico de Diagnóstico e Terapêutica (TDT). 
A reembalagem e lavagem do material eram feitas por um Assistente operacional (Ao). não existiam instruções de tra-
balho, apenas fichas de produção para o registo das preparações. As alterações feitas permitiram criar: procedimentos 
e instruções de trabalho, um sistema de controlo de qualidade, e aumentar a  segurança e qualidade das preparações. 
A estrutura física foi alterada: para as formulações líquidas criou-se uma área independente com bancadas, armários, 
ventilação e extracção de fumos e termohigrometro. Para a reembalagem e preparação de papéis, existem áreas in-
dividualizadas. Quanto aos equipamentos, acresce uma impressora de rótulos  e outra, registadora de pesagens de 
papéis. relativamente aos recursos humanos, criou-se um sistema em cadeia, onde o Ao e o TDT executam tarefas, 
sob supervisão do Farmacêutico. Assim, está criado um sistema de dupla verificação de volumes/pesagens, utilizado 
no processo de preparação. As actividades desenvolvidas estão afectas a instruções de trabalho, as quais são rigo-
rosamente registadas, datadas e assinadas, em modelos apropriados. criou-se um sistema de controlo de qualidade, 
onde o Farmacêutico é o verificador final  dos processos.  

conclusões:
A reforma  que a área de produção não-estéril sofreu, tem por base a inequívoca importância deste sector, como área 
integrante da Farmácia Hospitalar e assenta numa politica de melhoria da qualidade e segurança do medicamento.

bibliografia:
Manual da Farmácia Hospitalar, Conselho Executivo da Farmácia Hospitalar, Infarmed; Boas Práticas Farmácia Hos-
pitalar, ordem dos Farmacêuticos 
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Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Sta Maria

introdução:
Assegurar a adesão dos doentes à terapêutica requer uma monitorização contínua por parte de todos os profissionais 
de saúde envolvidos no processo assistencial. A não adaptação das embalagens ao perfil farmacoterapêutico pode ser 
entendido como um elemento dissuasor de uma correcta utilização do medicamento, pela não conformidade temporal 
das quantidades nominais da terapêutica cedida em regime de ambulatório.

obJectivos:
Decidir sobre quais os medicamentos, cedidos em regime de ambulatório, é importante adaptar a embalagem original 
ao perfil farmacoterapêutico.

MÉtodos:
Análise dos medicamentos cedidos em regime de ambulatório cuja embalagem não se encontra adaptada ao perfil 
farmacoterapêutico, de acordo com o princípio da utilização racional do medicamento e obedecendo a critérios de 
qualidade e economia.

resultados:
Selecção dos medicamentos cuja adaptação da embalagem original tem impacto sobre um maior número de perfis 
farmacoterapêuticos (de acordo, com as valências clínicas que incluem um maior número de doentes acompanhados 
em regime de ambulatório), tais como: medicamentos antiretrovíricos (especialidade de infecciologia) e imunossupres-
sores (especialidades de doenças autoimunes e transplantação). Definição de um procedimento de reacondiciona-
mento, para os medicamentos em que se determinou existir benefício na adaptação da embalagem original ao perfil 
farmacoterapêutico.

conclusões:
A implementação deste processo de reacondicionamento introduziu valor acrescentado à actividade de cedência de 
medicamentos em regime de ambulatório: de uma forma mais evidente, na satisfação do doente, de acordo com os 
princípios fundamentais da política da qualidade; de uma forma menos perceptível, na promoção da correcta utilização 
do medicamento (com impacto na adesão à terapêutica) e na redução dos custos associados a uma não correcta ad-
esão à terapêutica, de acordo com as boas práticas da farmácia hospitalar.

p78
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Hospital CUF Infante Santo

introdução:
A segurança do doente é hoje um tema incontornável.
estão vastamente documentadas as implicações que eventos adversos relacionados com o medicamento (eArM) têm 
nas organizações prestadoras de cuidados de saúde.
Aos serviços farmacêuticos (sF) compete assegurar a concepção e execução de um sistema de gestão de risco (sgr) 
de forma a evitar erros de medicação (eM) (shojania et al., 2001).

obJectivos:
Descrição do desenvolvimento e implementação do sgr que engloba todas as fases do circuito do medicamento, da 
produção à administração.
Levantamento dos eArM nos hospitais José de Mello saúde (HJMs) em termos de eM, antes depois da implementa-
ção do SGR. Avaliação do impacto nos procedimentos dos profissionais e na cultura organizacional dos HJSM (Sho-
jania et al., 2001).

MÉtodos:
recolha de informação dos relatórios das comissões de gestão de risco (cgr), registos dos sF, relatórios de enferma-
gem, notificações de EARM e do sistema informático (processo clínico electrónico). 
os dados foram recolhidos entre Janeiro de 2008 e setembro de 2010, avaliados e ponderado o contexto em que ocor-
reram os erros.
Foram registados e  tratados em termos de percentagem em excell.

resultados:
Apurou-se que 48% dos eA predominantes nos HJMs relacionam-se com o processo de distribuição do medicamento. 
Assim temos: 47% de erros por troca de medicamentos na dose unitária (Du) ou reposição por níveis (semelhança 
entre nomes e embalagem); na arrumação dos medicamentos (13%); na prescrição médica (12%) e 28% têm a ver 
com erros na reembalagem, défices de parametrização informática, dúvidas não esclarecidas sobre administração de 
medicamentos, etc. Foram reportados 3 eA graves (troca de medicamento e preparações galénicas) que não causaram 
danos nos doentes.
As medidas preventivas implementadas pelas CGR foram: arrumação e identificação especial nos serviços dos medi-
camentos de nome semelhante (parte do nome em letra maiúscula), semáforos para medicamentos com várias dosa-
gens, segregação e etiqueta vermelha para soluções hipertónicas e outros classificados de risco, exclusão do potássio 
dos stocks, reetiquetagem/reembalagem de alguns medicamentos, etc.

conclusões:
comparando resultados observados antes e depois da implementação do sgr, concluiu-se haver redução de 40% 
dos eArM. criou-se uma nova cultura e espírito de compromisso com a qualidade assistencial, contudo, existe ainda 
resistência na classe médica ao tema da gestão de risco. (Bates et al., 1995; Shojania et al., 2001).

bibliografia:
shojania K.g. et al. (2001). Making health care safer: A critical analysis of patient safety practices. AHrQ Publication 
no. 01-e058. euA.
Bates D.W. et al. (1995). incidence of adverse drug events and potential adverse drug events. implications for preven-
tion. ADe Prevention study group. JAMA. 274: 29-34. 
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Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Sta Maria 

introdução:
Na última década, a imunoglobulina G (Ig G) inespecífica destacou-se pelo acréscimo da sua utilização, justificada pela 
opção terapêutica para um largo espectro de patologias: imunodeficiências primárias e secundárias e várias desordens 
imuno-mediadas e auto-imunes, estas últimas maioritariamente utilizadas off-label. A existência, no mercado portu-
guês, de várias formulações de Ig G inespecífica, torna imprescindível conhecer e compreender as suas características 
individuais, com o objectivo de seleccionar a(s) mais adequada(s), de acordo com parâmetros de efectividade, segu-
rança e economia, promovendo em simultâneo a sua correcta utilização.

obJectivos:
Avaliar o impacto de um programa de optimização da utilização da Ig G inespecífica.

MÉtodos:
Primeira fase: recolha exaustiva de dados referentes aos consumos de Ig G inespecífica, processo que contribuiu para 
documentar e evidenciar a necessidade de um protocolo terapêutico de utilização da Ig G inespecífica. Segunda fase: 
participação no grupo de trabalho destacado para a elaboração do protocolo terapêutico, com recurso a dados decor-
rentes de uma pesquisa bibliográfica. Terceira fase: avaliação do impacto do protocolo terapêutico implementado.

resultados:
1) Caracterização das diferentes formulações de Ig G inespecífica (EV e IM) disponíveis, com destaque para os as-
pectos de segurança: processo de fabrico (fraccionamento, purificação, estabilização, inactivação e remoção viral); a 
disponibilidade de diferentes apresentações assegura a continuidade das terapêuticas. 2) Definição das indicações 
clínicas recomendadas para a utilização da Ig G inespecífica (EV e IM), atribuindo, respectivamente, graus de evidência 
clínica que condicionam a prescrição em “livre”, “sujeito a parecer técnico da cFT” e “contra-indicado”. 3) implementa-
ção de uma nova política de utilização da Ig G inespecífica em todo o seu circuito hospitalar: processo de negociação 
e selecção, aquisição, armazenamento, distribuição (prescrição e administração) e vigilância do risco associado; foram 
seleccionados serviços clínicos para utilização diferenciada das várias ig g introduzidas. 4) Avaliação do impacto 
económico do protocolo terapêutico (2008 a 2009); o poder de negociação aumentou com a abertura a todos os po-
tenciais interessados.

conclusões:
o elevado impacto, clínico e económico, dos medicamentos hemoderivados estabelece a necessidade de um controlo 
detalhado dos consumos. um programa desta natureza traduz um benefício decisivo para a instituição hospitalar, uma 
melhoria dos cuidados prestados aos doentes e um significativo impacto económico.
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Hospital de São João

introdução:
o glioblastoma (gBM) é o subtipo histológico mais frequente e agressivo tumor primário do sistema nervoso central. 
o protocolo instituído no Hospital s. João (HsJ), elaborado com base em guidelines, contempla a cirurgia, seguida de 
radioterapia combinada com temozolomida concomitantemente e posteriormente em monoterapia. A temozolomida 
foi aprovada pela FDA em 2005 para tratamento de 1ª linha desta patologia, estabelecendo uma nova abordagem 
standard. Apesar disso,  constata-se que nem todos os doentes beneficiam igualmente do tratamento. A metilação do 
promotor que codifica a enzima O6-metilguanina-DNA-metiltransferase -MGMT- (implicada na manutenção da integri-
dade genómica) e a existência de mutações ao nível dos cromossomas 1p e 19q são dois marcadores genéticos que 
se sabe estarem relacionadas com uma maior sensibilidade aos agentes alquilantes(1).

obJectivos:
Quantificar e caracterizar os doentes com esta patologia tratados com temozolomida no HSJ no ano de 2009 e os 
custos associados. Perspectivar a implicação da introdução na rotina laboratorial de marcadores genéticos preditivos 
da resposta à quimioterapia.

MÉtodos:
Análise retrospectiva de prescrições, registos informáticos da cedência de temozolomida e custos associados no ano 
2009 dos indivíduos com GBM no HSJ. Pesquisa bibliográfica.

resultados:
em 2009 a Farmácia do Ambulatório dispensou temozolomida a 59 doentes com gBM. sendo 36 homens e 23 mul-
heres, com média de idade de 59 anos. o custo foi de 360 000 €. Através da análise de estudos e da extrapolação dos 
resultados para a população do HsJ, podemos considerar que uma elevada percentagem de doentes pode não ter 
beneficiado com a introdução de temozolomida no seu esquema terapêutico. A deleção/mutação do(s) cromossoma(s) 
1p/19q manifesta-se em média, apenas em cerca de 10% dos gBM, enquanto a metilação do promotor do gene que 
codifica a enzima MGMT se manifesta em 50% a 70% dos doentes, tornando duvidosa a efectividade do fármaco nos 
restantes 30% a 50%(2,3).

conclusões:
no contexto actual em que uma prática de racionalização de custos é fundamental, a possibilidade de utilização de mar-
cadores genéticos que permitam vectorizar uma terapêutica de elevado encargo, como é a temozolamida, reveste-se 
de grande importância na abordagem terapêutica do gBM. Deste modo, e em função da individualização da terapêuti-
ca, torna-se imperioso procurar alternativas para aqueles cujo tratamento standard não oferece resposta, aguardando-
se que conclusões dos ensaios clínicos em curso possam oferecer a estes doentes um tratamento mais efectivo.

bibliografia:
1. stupp r et al. changing paradigms – An update on the multidisciplinary management of malignant glioma. The on-
cologist 2006; 11:165-180.
2. gil-salú et al. Análisis de la presencia de mutaciones por perda de heterocigocidad de 1p/19q en tumores cerebrales 
de estirpe glial.  Neurocirugia 2007; 18:285-293. 
3. Bruno Costa et al. Prognostic value of MGMT promoter methylation in glioblastoma patients treated with temozolo-
mide-based chemoradiation. A Portuguese multicentre study. Oncology Reports 2010; 23: 1655-1662.
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1 iMed.UL (Research Institute for Medicines and Pharmaceutical Sciences), Faculdade de Farmácia, Universidade de 
Lisboa
2 Lab. Controlo Microbiológico, ADEIM, Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa
3 Serviços Farmacêuticos, Hospital de D. Estefânia, Lisboa

introdução:
A espironolactona e a hidroclorotiazida são dois diuréticos com mecanismos de acção diferentes e complementares. 
Desta combinação resultam efeitos diuréticos e antihipertensores aditivos e a manutenção do equilíbrio dos níveis séri-
cos do potássio, uma vez que a espironolactona tem um efeito de retenção do potássio que antagoniza a eliminação 
provocada pela hidroclorotiazida. estes diuréticos têm larga utilização em pediatria mas não se encontram disponíveis 
em formas galénicas líquidas apropriadas ao uso pediátrico. 

obJectivos:
o presente trabalho tem como objectivo investigar a estabilidade química e microbiológica de uma formulação oral 
líquida da associação de espironolactona/hidroclorotiazida a 2,5 mg/ml, para uso pediátrico contendo um agente con-
servante apropriado e preparada a partir de comprimidos de uma especialidade farmacêutica.

MÉtodos:
estudos anteriores (1) demonstraram que a espironolactona é quimicamente estável em suspensão aquosa com a 
adição de sorbato de potássio a 0,2% (p/v). Para presente trabalho foram preparadas seis suspensões de composição 
idêntica a partir de comprimidos contendo 50mg de espironolactona e 50mg de hidroclorotiazida e 0,2% (p/v) de sorba-
to de potássio em xarope simples. Todas as suspensões foram acondicionadas em frascos de vidro âmbar. o protocolo 
de estabilidade adoptado obedeceu, nos aspectos relevantes, à legislação em vigor para estudos de estabilidade de 
especialidades farmacêuticas. Durante o estudo, três suspensões foram armazenadas a 5±3ºc e outras três a 25±3ºc, 
protegidas da luz. em intervalos de tempo apropriados foram colhidas amostras e analisados os seguintes parâmetros: 
aspecto, pH, pesquisa de produtos de degradação, doseamento das substâncias activas e do conservante por HPLc. 
O controlo de estabilidade microbiológica e comprovação da eficácia do conservante foi realizado de acordo com a FP 
viii.

resultados:
os resultados indicam que a associação de espironolactona/hidroclorotiazida é química e microbiologicamente estável 
numa suspensão contendo xarope simples, sem que a adição de sorbato de potássio tenha afectado a estabilidade 
química dos fármacos. 

conclusões:
A fórmula proposta apresenta fácil preparação, sendo exequível na farmácia hospitalar ou comunitária. A dosagem é 
apropriada à população pediátrica e o medicamento apresenta-se estável física, química e microbiologicamente. os 
resultados microbiológicos demonstram a efectividade do sorbato de potássio como agente conservante.

bibliografia:
1. salgado Ac et al (2005) eur J Hosp Pharm - sci, 11, 68-73.
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Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E.

introdução:
o extravasamento é uma potencial complicação da quimioterapia intravenosa. consiste na instilação inadvertida ou 
saída involuntária de fluidos intravenosos para os espaços perivasculares e tecido subcutâneo durante a administ-
ração. Apesar do extravasamento de alguns medicamentos citostáticos causar apenas uma lesão tecidular mínima, 
outros podem provocar dor local e inflamação e mesmo desenvolvimento de úlceras profundas, com destruição de 
músculos, nervos, tendões, vasos e pele. A hospitalização, transplantes cutâneos ou mesmo amputações podem ser 
necessárias se o tratamento não começar imediatamente ou se as medidas tomadas forem ineficazes. Cada caso deve 
ser tratado como uma emergência.

obJectivos:
rever e avaliar a informação existente de forma a estabelecer medidas de prevenção e tratamento adequadas aos 
extravasamentos de citostáticos, capacitando o Farmacêutico Hospitalar com as competências necessárias que lhe 
permitam disponibilizar informação fidedigna e preparar os serviços de oncologia para uma resposta eficaz, de forma 
a diminuir a sua frequência e a minimizar as consequências da sua ocorrência. 

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 as bases de dados 
da Micromedex® na internet, normas e recomendações da european society of oncology Pharmacy (esoP), national 
Health service (nHs), The national extravasation information service, european oncology nursing society (eons), 
e leitura específica do tema em estudo. Recorreu-se também a estudos especializados publicados na literatura far-
macêutica e médica para complementar e validar a informação recolhida anteriormente. 

resultados:
Analisada a informação disponível efectuou-se uma síntese das recomendações para a prevenção e tratamento do 
extravasamento, das medidas específicas para algumas substâncias e do conteúdo de um kit de emergência para esta 
situação.

conclusões:
o extravasamento de citostáticos com potencial vesicante representa uma complicação séria da quimioterapia intra-
venosa, que pode ter consequências graves, necessitando de tratamento imediato. A prevenção tem uma importância 
crucial e a identificação é fundamental. Em todos os serviços oncológicos devem existir instruções para a prevenção do 
extravasamento, um guia com as medidas de tratamento, uma folha para documentação do tratamento efectuado e um 
follow-up destas situações. Um kit para o tratamento imediato deve conter todos os materiais e antídotos necessários 
e ser colocado num local de fácil acesso.
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Instituto Português Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE - Serviços Farmacêuticos

introdução:
o instituto Português de oncologia de coimbra Francisco gentil, e.P.e. (i.P.o.F.g., e.P.e.) possui, desde Janeiro de 
2009, uma unidade de Preparação de citostáticos (uPc), localizada nos serviços Farmacêuticos, onde é preparada a 
quimioterapia injectável para o Hospital de Dia desta instituição. Procedeu-se a um levantamento e a uma análise das 
devoluções efectuadas à uPc e aos reaproveitamentos efectuados tendo como base as estabilidades preconizadas 
nos resumos das características do medicamento (rcM). 

obJectivos:
Analisar, qualitativa e quantitativamente, as devoluções da quimioterapia injectável preparada na uPc. Determinar os 
motivos, o peso económico e o valor economizado com os reaproveitamentos.

MÉtodos:
Foram incluídos nesta análise retrospectiva, as preparações devolvidas à uPc, desde 7 de Janeiro de 2009 até 31 
de Julho de 2010. os dados obtidos e processados resultaram do registo das devoluções efectuadas, com recurso à 
aplicação informática oncofarm ®, utilizado neste hospital.

resultados:
Foram devolvidas 153 preparações correspondentes a 25 705,64 €. Os citostáticos mais devolvidos foram o 5-fluorou-
racilo (131,4%), folinato de cálcio (13,1%) e paclitaxel (8,5%). As devoluções com valor económico mais significativo 
foram 6 de trastuzumab (45,3%), 7 de cetuximab (20,5%) 3 de, docetaxel (10,3%) e 1 de doxorrubicina lipossómica 
(6,8%). Foram reaproveitadas 90 preparações correspondendo a um valor de 15 692,01 € e 63 foram eliminadas cor-
respondendo a um valor de 10 013,63 €. As devoluções eliminadas com valor mais significativo foram as de cetuximab, 
docetaxel e bevacizumab e as reaproveitadas foram as de trastuzumab, doxorrubicina lipossómica. os motivos das 
devoluções foram principalmente a situação clínica desfavorável (17,6%), ausência do doente no momento da admin-
istração (16,3%), falta de tempo para a administração (12,4%), reacções adversas (11,8%) e falta de acessos venosos 
dos doentes (9,2%). 

conclusões:
Verificou-se um número muito elevado de devoluções de quimioterapia à UPC algumas das quais de custo elevado. 
O balanço do reaproveitamento é positivo sendo o valor poupado significativo. Os principais motivos de devolução 
prendem-se com situações evitáveis, uma vez que o tratamento do doente só é preparado após confirmação pelo 
médico. Verificam-se dificuldades na obtenção de informações sobre as estabilidade das preparações, uma vez que 
em certos casos não se encontra disponível no rcM sendo necessário contactar o laboratório, o que pode tornar o 
reaproveitamento menos eficiente.

p84
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autores:
Ana cristina ribeiro rama, Adelaide Abreu, Francisco Machado, odete isabel, José Feio

Hospitais da Universidade de Coimbra

introdução:
As declarações do consenso de Basileia, adoptadas em Agosto de 2008 na FiP global conference(1), estabelecem a 
área de gestão como factor relevante no uso eficiente e seguro de medicamentos, a qual envolve uma complexa rede 
negocial e logística, de tecnologias de informação, de controlo de qualidade e de sistemas de gestão de efectividade 
e de risco.

obJectivos:
Descrever os critérios técnicos desenvolvidos para adjudicação de medicamentos considerando princípios de qualidade 
e segurança do medicamento. Exemplificação dos critérios para formas farmacêuticas sólidas orais e injectáveis.

MÉtodos:
Foi efectuada uma pesquisa bibliográfica na Medline/Pubmed e consultadas directrizes institucionais adoptadas nos 
estados unidos(2).

resultados:
Os critérios técnicos incluem as seguintes áreas principais: perfil de segurança, de efectividade e farmacológico; ex-
periência clínica; características galénicas; controlo de qualidade analítica; custos médicos directos; condições de 
fornecimento, perfil de fornecedor e avaliação das amostras fornecidas. Cada uma destas áreas compreende vários 
subitens como no caso do perfil de segurança: pedido de um relatório com o número, gravidade e tipo de reacções ad-
versas a medicamentos notificadas em Portugal e na literatura no ano anterior ou história de recolha de lotes indicativa 
de deficiente controlo de qualidade ou questões de segurança. No caso das características galénicas estas compreen-
dem subitens tais como a formulação, rotulagem, embalagem, estabilidade, e as políticas de distribuição e adequação 
aos equipamentos automatizados.
Aos critérios técnicos, com um total de ponderação de 60%, foram atribuídos coeficientes de ponderação percentuais 
distribuídos por cada subitem os quais são ajustados ao tipo de medicamento. o preço tem um factor de ponderação 
de 40%. A pontuação final permite estabelecer uma ordem de preferência por produto e fornecedor.

conclusões:
Com esses procedimentos o processo de aquisição torna-se mais transparente, ético e profissional, promovendo a 
equidade, o acesso e assegurando a responsabilização dos profissionais de saúde envolvidos.

bibliografia:
1-Am J Health-Syst Pharm. 2009;66(Suppl3):S20-8; 
2-Am J Hosp Pharm. 1991;48(3):523-4.

notas:
Todos os autores declaram não ter conflito de interesses 
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autores: 
João Pedro Pires, Sofia Nogueira, Maria Martins, Sameiro Lemos

Hospital de São João, EPE

introdução:
os serviços Farmacêuticos do Hospital de são João, ePe, integram uma unidade satélite situada no Hospital de Dia de 
oncologia que faz a preparação dos ciclos de quimioterapia administrados em regime de Hospital de Dia, englobando 
as especialidades de oncologia Médica, Hematologia clínica, urologia oncológica, Pneumologia oncológica e Pedia-
tria oncológica. Faz ainda a preparação dos ciclos prescritos em internamento para todos os serviços com excepção 
daqueles ligados à Hematologia clínica, cuja centralização será brevemente iniciada.

obJectivos:
Caracterizar a produção da Unidade Centralizada de Produção de Citotóxicos (UCPC) de forma a identificar períodos 
com diferentes cargas de trabalho no sentido de racionalizar os meios humanos à disposição.

MÉtodos:
Foram registados os dados da hora de entrada de cada prescrição e da hora de saída da primeira preparação relativa 
a cada ciclo durante os 3 primeiros meses de 2010.
os resultados foram introduzidos numa folha de cálculo tendo sido calculado para cada prescrição a demora da primei-
ra preparação.
Foi feito o tratamento estatístico calculando as médias e os desvios padrão da demora da primeira preparação.
calculou-se o número de prescrições por dia e fez-se a sua distribuição por classes tendo por base a hora de en-
trada.

resultados:
De Janeiro a Março de 2010 foram recebidas na ucPc 2645 prescrições divididas da seguinte forma em relação à hora 
de entrada: das 8 às 9 horas – 443 (16,7%); das 9 às 10 horas – 531 (20,1%); das 10 às 11 horas – 409 (15,5%); das 
11 às 12 horas – 361 (13,6%); das 12 às 13 horas – 314 (11,9%); das 13 às 14 horas – 244 (9,2%); das 14 às 15 horas 
– 217 (8,2%); das 15 às 16 horas – 102 (3,9%); das 16 às 17 horas – 22 (0,8%); das 17 às 18 horas – 2 (0,1%).
A demora média da primeira preparação em relação à hora de entrada da prescrição foi: das 8 às 9 horas – 0:46h; das 
9 às 10 horas – 0:45h; das 10 às 11 horas – 0:43h; das 11 às 12 horas – 0:40h; das 12 às 13 horas – 0:38h; das 13 às 
14 horas – 0:37h; das 14 às 15 horas – 0:32h; das 15 às 16 horas – 0:24h; das 16 às 17 horas – 0:17h; das 17 às 18 
horas – 0:12h.

conclusões:
A ucPc dos serviços Farmacêuticos do Hospital de s. João, ePe apresenta uma distribuição da carga de trabalho que 
incide sobretudo no período da manhã e que é praticamente constante até às 13 horas. Depois desta hora o número 
de prescrições recebidas inicia um decréscimo que se mantém até à hora de encerramento.
A demora média da primeira preparação é proporcional ao número de entradas de prescrições. Durante a hora de al-
moço, a rotação da equipa de preparação com o objectivo de manter a dupla verificação reflecte-se em certa medida 
na demora de saída das preparações. 
A definição de indicadores de produção pode facilitar a gestão dos recursos disponíveis, tornando possível a moni-
torização do trabalho efectuado. Desta experiência a ucPc partirá para a recolha de outros dados de interesse, au-
mentando a abrangência do trabalho.
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autores:
raquel Aleixo ramos, Ana isabel Melo, Ana isabel soares, Ana rita Araújo, Ana rute Filipe, carla Ferreira, carla Melo, 
cláudia Leitão Pinto, sónia Teixeira

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE

introdução:
erro de medicação é todo o acontecimento evitável, que conduz ao uso não apropriado dos medicamentos, causando 
ou não dano ao doente (1).  
em 2004, o Hospital Padre Américo, vale do sousa, ePe (HPA – vs, ePe) propôs-se à acreditação pela Joint comis-
sion international (Jci). Assim, têm-se vindo a introduzir diversas medidas de prevenção de erros de medicação, ga-
rantindo a segurança do doente e a excelência dos procedimentos. 

obJectivos:
sistematizar e analisar as medidas tomadas no sentido de prevenção de erros de medicação introduzidas no HPA-vs, 
ePe como consequência do processo de acreditação segundo a Jci. 

MÉtodos:
Pesquisa bibliográfica utilizando a Internet e estudo retrospectivo dos procedimentos implementados no CHTS, EPE. 

resultados:
As principais normas (2) de prevenção de erros de medicação implementadas, foram:
- identificação de medicamentos de “Alto risco” para o doente, que são os que apresentam grande probabilidade de 
ocorrer, e causar dano grave quando administrados incorrectamente.
- tomada de medidas quanto à utilização de soluções electrolíticas concentradas (ex: Kcl, Fosfato monopotássico, 
etc).
- re-organização da rotulagem do armazém de antibióticos de modo a evitar a troca de fármacos devido à similitude 
ortográfica e/ou fonética (ex: cefalosporinas).      
- implementação de um programa de notificação de erros de medicação interno.
- prescrição online em todos os serviços clínicos, bem como acesso ao processo clínico do doente que permita uma 
validação fundamentada da prescrição médica, pelo farmacêutico. 

conclusões:
os erros de medicação e as suas consequências negativas, constituem um grave problema de saúde pública, cuja 
prevenção necessita da participação e esforço de todos (3).
conclui-se que o processo de acreditação pela Jci fez melhorar substancialmente a qualidade dos cuidados de saúde 
prestados no cHTs, ePe, promovendo uma cultura de segurança para o doente.  

bibliografia:
(1) ISMP, Institut of Safe Medication Practice [Acedido a 3 de Out de 2010]. Disponível na Internet: www. ismp.org
(2) Joint comission international Accreditation standards for Hospitals, 2ª edição, oakbrook Terrace, Joint comission 
international, 2003, isBn 0-86688-779-2
(3) MARTÍNEZ SANZ, H.; PAZ VALVERDE, M; OTERO M. J – SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS, Prevención de er-
rores de medicación,  SEFH, 2002. [Acedido a 3 de Out de 2010]. Disponível na Internet: www.sefh.es
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autores: 
Renata Barbosa, Sameiro Lemos, Tânia Mesquita, Sofia Nogueira, Teresa Soares, Filipa Sousa

Hospital São João

introdução:
os serviços Farmacêuticos dispõem de uma nova unidade de manipulação de medicamentos estéreis, cuja actividade 
foi iniciada em 19 de Agosto de 2010.
A implementação da nova unidade obedeceu a uma análise cuidada do processo, determinação dos pontos críticos, 
especificação de responsabilidades e revisão de procedimentos, mediante a aplicação de um sistema de garantia de 
qualidade.
um sistema de garantia de Qualidade consiste num conjunto planeado de actividades, com o objectivo de assegurar 
que os produtos, processos e serviços estejam dentro dos padrões de qualidade estabelecidos por órgãos reguladores 
governamentais e normas internas. 

obJectivos:
Assegurar a identidade, esterilidade, segurança e efectividade dos produtos manipulados estéreis;
Assegurar o cumprimento das Boas Praticas de Fabrico de Medicamentos;
Aplicar as guidelines internacionais ao processo de preparação de medicamentos estéreis

MÉtodos:
Análise do fluxograma do processo de preparação de medicamentos estéreis;
Aplicação das normas das Boas Praticas de Fabrico, Pic/s guide To good Pratices For The Preparation of Medical 
Products in Healthcare establishments, no que respeita às exigências para pessoal, documentação, equipamento e 
instalações.

resultados:
na unidade de Manipulação clínica implementou-se um sistema de garantia de qualidade durante o processo de fab-
rico de preparações estéreis. Foram considerados os seguintes aspectos:
-Pessoal: determinação do período de formação e treino, actualização e avaliação de conhecimentos. constituição de 
uma equipa de formadores;
-Documentação: manual de procedimentos; bancos de informação; rastreabilidade - registo de lotes das matérias pri-
mas, produtos acabados, equipa responsável, etc;
-Equipamento: calibração e manutenção regular - câmaras de fluxo de ar laminar horizontal classe 100; câmara e 
bomba de vácuo para enchimento de bolsas; bomba de enchimento automático; sistema/aplicações informáticos;
-instalações: aplicação da nova norma iso 14644.

conclusões:
A preparação de medicamentos estéreis é, sem dúvida, uma das actividades farmacêuticas que mais exige a inter-
venção do farmacêutico, quer ao nível da formulação (estabilidade e compatibilidade), quer no decurso de todo o 
processo de fabrico, até à obtenção de um produto final dentro dos mais apertados níveis de qualidade, esterilidade e 
segurança.
os actuais requisitos nacionais e internacionais aplicáveis a estas preparações exigem uma abordagem global do 
processo.
 A aplicação do sistema de garantia de Qualidade à nova unidade de Preparação de estéreis permitiu alcançar um 
objectivo importante dos serviços Farmacêuticos Hospitalares: preparações farmacêuticas com garantia da sua quali-
dade, eficácia e segurança de utilização, adequadas às necessidades específicas de determinado doente e, assim, 
contribuir para uma melhor qualidade assistencial do Hospital.

BiBLiogrAFiA:
Boas Praticas de Fabrico, DL nº 95/2004 de 22 de Abril, Portaria nº594/2004 de 2 de Junho
Pic/s guide To good Pratices For The Preparation of Medical Products in Healthcare establishments, January 2010.
Safe practices for parenteral nutrition.  JPEN J Parenter Enteral Nutr.  2004; 28S: S57-S61
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autor:
inês Machado de Barros Figueiredo

CHLC HDE

introdução:
As infecções fúngicas invasivas (iFi) são, em muitas unidades, uma causa importante de morbilidade e mortalidade dos 
doentes (7,9,10,20,40). A taxa de mortalidade associada a iFi, para este tipo de doentes, é de 50-90%, dependendo do 
agente etiológico associado e do tipo de infecção (7,11).
os principais agentes etiológicos associados pertencem aos géneros candida e Aspergillus (7,20,37,38). no entanto, 
nos últimos anos, a epidemiologia das iFi tem vindo a alterar-se, pois outras espécies de fungos, referidos habitual-
mente como contaminantes ou colonizadores inofensivos emergem como verdadeiros patogénicos para o homem, 
particularmente nos doentes de risco. entre estes, poderemos citar os fungos pertencentes aos géneros Fusarium, 
cryptococcus, Trichosporon, Mucor e Pneumocystis jiroveci. observando-se um aumento de infecções por espécies 
de candida não-albicans, Aspergillus spp, cryptoccoccus spp, etc. Alguns destes fungos, nomeadamente as espécies 
não-albicans, têm emergido como consequência, além de outros factores, do uso corrente do fluconazol na profilaxia 
das iFi, pois são espécies que apresentam uma menor susceptibilidade a este antifúngico (2, 33, 40).

obJectivos:
Este estudo tem como objectivo conhecer e analisar o perfil de utilização de anfotericina B Lipossómica em doentes 
internados no HDe-cHLc

MÉtodos:
Desenho: estudo observacional, retrospectivo. População em estudo: todos os doentes que tenha sido prescrista 
anfotericina B Lipossómica. recolha de informação a partir do processo clínico do doente internado com recurso ao 
programa SAM, e consulta do perfil farmacoterapêutico dos doentes, de forma a obter informação necessária para 
preenchimento da folha de registo, desenvolvida para o estudo em excel. 

resultados:
A prescrição de anfotericina B lipossómica foi efectuada em 61,8 % dos casos em unidades de cuidados intensivos. o 
diagnóstico com indicação para a prescrição de anfotericina correspondeu a sépsis em 61,8 % dos doentes. o local 
de infecção identifcado foi no sangue de 64,7 % e nos rins de 11.8 % por doente. Os fungos identificados nos produtos 
biológicos foram: candida albicans (44.1%), candida parapsilosis (35.3%), candida tropicalis (2.96%) e aspergillus sp 
(5.9%). Não foi identificado nenhum fungo em 15 doentes (44.1%). N=34
Todos os doentes tinham pelo menos um pedido identificação microbiológica num produto biológico e tinham feito antio-
bioterapia de largo espectro. Dos fungos identificados a candida sp nalguns doentes é resistente ao fluconazol e todos 
os fungos identificados são sensíveis à anfotericina B lipossómica. 

conclusões:
Podemos concluir que no HDe todos os médicos tentam dirigir a terapêutica anti-fúngica uma vez que, que foram feitos 
pedidos de identificação microbiológica de pelo menos de um produto biológico em todos os doentes com prescrição de 
anfotericina B Lipossómica. Confirma-se que a taxa de mortalidade é elevada nos doentes com terapêutica com anfo-
tericina não se verificou associação entre a morte e a infecção fúngica uma vez que todos os doentes tinham doenças 
de base( 38,2%). 

bibliografia:
A restante a bibliografia será apresentada no trabalho final por falta na submissão
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autores: 
Ângela Figueirinhas, Maria João Marruz, Manuel caldas de Almeida

Hospital Residencial do Mar

introdução:
A implementação de um Programa de seguimento Farmacoterapêutico no Hospital residencial do Mar (HrMar) surgiu 
da necessidade de optimizar a utilização dos medicamentos por parte dos clínicos. Desta forma todos os medicamen-
tos são avaliados no que diz respeito á sua necessidade, efectividade e segurança, podendo ser alterados  para as-
segurarem regimes farmacoterapêuticos seguros e eficazes.

obJectivos:
o principal objectivo foi comprovar a viabilidade de um Programa de seguimento Farmacoterapêutico e o seu impacto 
no doente do HrM. 
Pretende-se:
• Identificar 
• Prevenir                
• Resolver  
o aparecimento de problemas relacionados com a utilização de medicamentos

MÉtodos:
• O Programa decorreu entre Fevereiro e Julho de 2010, baseado na consulta dos processos dos doentes internados 
nesse período no HrMar. Foram incluídos os doentes que apresentavam fármacos com janela terapêutica estreita  ( 
varfarina, digoxina, fenitoina). Doentes polimedicados ( > 7 fármacos) passível de  interacção fármaco-fármaco. 

resultados:
Amostra estudada corresponde a n=35, com n=21doentes do género feminino; n=14 doentes do género masculino, e 
com idade média de 77,7anos.Dos doentes analisados foi alterada a prescrição médica em n=22 doentes < >62,8%; 
em n= 21 doentes < > 60% foram solicitados exames de controlo laboratorial ; n=10doentes < > 28,5% foi detectada 
uma ClCr <50ml/min; em n=30 doentes < >85,7% foi feito pedido de vigilância clínica de modo a  prevenir ocorrência 
de interacção fámaco-fármaco.

conclusões:
Nesta primeira série de doentes analisados podemos verificar:
1 - importância da determinação da clearance da creatinina no idoso.
2 - intervenção precoce na detecção prevenção e resolução de problemas relacionados com medicamentos ( PrM ) , 
muitas vezes  tratados como um novo problema clínico, podendo levar à prescrição em cascata.
3 - Desta análise, não podendo ser possível afirmar dado o reduzido número da amostra, parece emergir a sugestão 
de :
• diferentes interacções fármaco-fármaco/piso , de acordo com a tipologia do doente 
• um perfil farmacoterapêutico específico. 
Face estes resultados, encontra-se a decorrer  o Programa de seguimento no HrMar, com um maior número de doen-
tes.

p93
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autor:
Maria Helena Duarte

ARS ALGARVE

introdução:
A dimensão regional não impediu que a Administração regional de saúde do Algarve, iP fosse capaz de incorporar no-
vos paradigmas quer assistenciais quer científicos, que a inovação tem vindo a aportar às novas exigências do sistema 
de saúde e á modernização dos cuidados de saúde primários.

obJectivos:
Potenciar o impacto dos sistemas automáticos, na optimização dos stocks imobilizados, custos com a distribuição de 
medicamentos e material de consumo clínico na  Ars do Algarve, e implementar a rastreabilidade dos mesmos, per-
mitindo interligar com sistema de reposição automático  on line já existente.

MÉtodos:
Modernizar os serviços Farmacêuticos e simultaneamente implementar um plano de fusão com o armazém geral, 
armazém de material de consumo clínico e o Laboratório de saúde Pública regional Dra. Laura Ayres, de modo a mel-
horar a gestão de stocks e a resposta assistencial, num quadro de sustentabilidade económica financeira
o projecto teve início em 2007 com implementação da ligação em rede dos 16 cs e 68 extensões, com os sF, imple-
mentação da reposição por dose unitária em 160 camas de internamento, reposição por níveis nas unidades de urgên-
cia, implementação de um sistema automático por níveis .Alargamento da ligação em rede para as usF, ucsP, ucc 
com reposição por requisição automática por níveis, quer a nível dos medicamentos, planeamento familiar, material de 
penso para tratamento da ferida crónica, material de ostomia com débito e vacinas do Pnv e cv.
A implementação desta serie de medidas tornou possível um sistema de gestão mais eficaz e transparente e permitiu 
conter o crescimento da despesa com medicamentos desde 2007, promovendo o controlo integral do circuito do medi-
camento on-line na região do Algarve. 
Melhorar a auto estima dos profissionais criando melhores condições ao nível das instalações e equipamentos, in-
vestindo na modernização dos processos logísticos é o próximo passo através da fusão de três serviços: serviços 
farmacêuticos, armazém geral e Laboratório de saúde Publica Dra. Laura Ayres, no que respeita à implementação de 
um sistema de Kardex horizontal e outro Kardex refrigerado nos sF da Ars Algarve.

resultados:
A dimensão regional não impediu que a Administração regional de saúde do Algarve, iP fosse capaz de incorporar no-
vos paradigmas quer assistenciais quer científicos, que a inovação tem vindo a aportar às novas exigências do sistema 
de saúde e á modernização dos cuidados de saúde primários.

conclusões:
O desafio que se colocou ao longo destes anos tinha como ambição posicionar a Administração Regional de Saúde do 
Algarve na vanguarda dos processos inovadores reconduzindo-a a uma projecção que fizesse justiça à qualidade dos 
seus profissionais e contribuísse para a uniformização dos cuidados de Saúde. 
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