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LIVRO DE RESUMOS

MensageM de boas-vindas 

A Semana APFH regressa em 2014 ao Estoril, afirmando-se como o grande 
encontro anual dos farmacêuticos hospitalares portugueses. De 19 a 22 de 
Novembro, o Centro de Congressos do Estoril é o local para reflexões em torno 
do tema central desta edição: “Terapêutica: um fato à medida ou um fato 
ajustado”?

A 7ª Semana APFH foca o futuro da terapêutica. A alegoria exposta no 
tema tem por base a diferenciação entre a terapêutica individualizada e a 
terapêutica personalizada. Assim, pretende-se explorar a dicotomia entre 
a procura de soluções para grupos específicos de doentes, em contraponto 
com as soluções individuais, específicas de doentes concretos. 
Uma vez mais, mobilizamos os farmacêuticos hospitalares para uma semana 
de debate e partilha em torno do tema central da semana e outros, de 
forma a potenciar um upgrade contínuo para os farmacêuticos hospitalares 
portugueses.

Sejam bem-vindos à 7ª Semana APFH.

Bruno Costa
Presidente da Comissão Organizadora

Dr. Bruno Costa
Presidente da Comissão Organizadora
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 08:30 abertura do secretariado

 09:00 Comunicações Livres
   Programa de Reconciliação da Terapêutica (PRT), na admissão hospitalar, no CH 

Psiquiátrico de Lisboa – Resultados de 6 meses de experiência
   Autores: Sara Silva Alexandre; Ana Paula Moniz; Raquel Leitão; Rita Rosa – CH Psiquiátrico 

de Lisboa

   Estudo retrospectivo, não randomizado, da taxa de aceitação de observações do 
farmacêutico que visam alterações de terapêutica

   Autores: Ana Claudia Andrade; Domingas Porfírio da Palma – Hospital de Cascais Dr. José 
de Almeida

   Controlo de qualidade microbiológica de manipulados não estéreis: a experiência  
do Centro Hospitalar Cova da Beira

   Autores: Catarina Luís1; Ana Palmeira-de-Oliveira1; Carlos Gaspar1; Rita Palmeira-de- 
-Oliveira1,2; Elisabete Bogas2; Manuel Morgado2; Mónica Guardado2; Olímpia Fonseca2  
– 1Labfit – Health Products Research and Development; 2Centro Hospitalar Cova da Beira

   Impacto da notificação de incidentes com o medicamento na atividade dos Serviços 
Farmacêuticos

   Autores: Domingas Maria Porfírio da Palma; Ana Claudia Portela Coutinho Andrade; 
Claudia Cristina Baltazar Nortista Rocha; Ana Sofia Santos Valongo; Andreia Dias Simões  
– Hospital de Cascais Dr. José de Almeida

 10:00 individualização e Personalização da terapêutica
  Individualização posológica e TDM
  Dra. Helena Farinha – CHLO, Hospital Egas Moniz

  Personalização da terapêutica com base na genética: mito ou realidade?
  Prof. Doutora Manuela Grazina – Fac. Medicina da Universidade de Coimbra

  Moderador: Dra. Vera Pires – IPO, Lisboa

 11:30 Pausa para Café

 12:00 simpósio astellas – enzalutamida – opção de tratamento para CPrCm
  A implicação do Receptor de Androgénio na Decisão Clínica
  Dr. Carlos Rabaça – IPO, Coimbra

  Responder às necessidades do doente com CPRCm – a abordagem do farmacêutico 
  Dra. Mª do Céu Ferreira – CHUC, Hospitais da Universidade de Coimbra

  Moderador: Dr. Armando Alcobia – Hospital Garcia de Orta

 13:00 almoço

 14:30  simpósio gilead – a transformação do tratamento da Hepatite C – mudança de 
paradigma

  Hepatite C Crónica – o que há de novo? Perspetiva do farmacêutico hospitalar
  Dr. João Rijo – CHLO, Hospital Egas Moniz

  Mesa Redonda: Desafios atuais no contexto da hepatite C crónica

  Moderação: Marina Caldas

  Painel:
  Prof. Doutora Fátima Serejo – CHLN, Hospital de Santa Maria
  Dr. Jorge Félix – Exigo Consultores
  Dr. José Aranda da Silva – Formifarma

  Moderador: Dra. Patrocínia Rocha – CHP, Hospital Geral de Sto. António

 15:30 Pausa para Café

 16:30 sessão de abertura

 17:00 acesso à informação genética do ser Humano
  Professor Alexandre Quintanilha – I3S, ICBAS, Universidade do Porto

 18:00 Cocktail de boas vindas

QUARTA, 19 NOVEMBRO
PROGRAMA
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QUINTA, 20 NOVEMBRO (cont.)

PROGRAMA

 09:00 Comunicações Livres
   Monitorização da Contaminação Química de Superfícies numa Unidade de Preparação 

de Citotóxicos
   Autores: António Melo Gouveia; Humberto Gonçalves; Susana Sernache; Cláudia Oliveira; 

Ana Teresa Carrapato; Dinis Mateus – Instituto Português de Oncologia de Lisboa de 
Francisco Gentil EPE

   Estudo das infeções por Acinetobacter baumannii numa unidade de cuidados 
intensivos

   Autores: Idalina Freire; Andreia Gonçalves; Maria João Ribeiro; Rita Palmeira Oliveira; 
Sandra Morgado; Conceição Faria; Olímpia Fonseca – Centro Hospitalar Cova da Beira

   Perfusão IV de Ácido Zoledrónico em hipercalcemia e metástases ósseas associadas  
ao Cancro da mama, Cancro da próstata e Mieloma múltiplo

   Autores: Armando Alcobia1; Ana Soares1; Daniela Brites2; Sofia Branco2 – 1Hospital Garcia 
de Orta; 2FFUL

   Pasta Oral de Budesonida: Formulação e Estudo da Utilização Clínica na Esofagite 
Eosinofílica

   Aurores: Filipa Cosme Silva; Rui Marques; Vasco Rodrigues; Maria Piedade Ferreira  
– Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E

 10:00 Medicina Personalizada: do diagnóstico à Clinica
  Biomarcadores no Cancro do Pulmão
  Prof. Doutor José Carlos Machado – IPATIMUP

  Marcadores na Prática Clínica do Cancro do Pulmão 
  Dra. Bárbara Parente – Hospital CUF Porto

  Moderador: Dra. Helena Monteiro – ARS, Norte

 11:30 Pausa para Café

 12:00 simpósio bMs – daclatasvir: compromisso com a cura para a Hepatite C
  Daclatasvir: novo regime livre de interferão
  Dr. João Paulo Cruz – CHLN, Hospital de Santa Maria 

  Daclatasvir: Enquadramento nas opções terapêuticas para a Hepatite C
  Dra. Fátima Serejo – CHLN, Hospital de Santa Maria

  Moderador: Dr. Armando Alcobia – Hospital Garcia de Orta

 13:00 almoço

 14:30 simpósio roche – Conquistas no tratamento do Cancro da Mama Her2+ 
  Ganhos em Oncologia
  Prof. Doutor Francisco Batel Marques – FFUCoimbra, AIBILI

  Impacto do medicamento na gestão hospitalar
  Dr. João Paulo Cruz – CHLN, Hospital Santa Maria

  Inovação no tratamento do CM HER2+
  Dra. Noémia Afonso – IPO, Porto

  Moderador: Dra. Florbela Braga – IPO, Porto

 15:30 sessão de Pósteres

 16:30 Medicina Personalizada: desafios
  Utilização de Células Estaminais 
  Prof. Doutor Pedro Escada – CHLO, Hospital Egas Moniz

  Desenvolvimento de um Serviço de Farmacogenética Clínica 
  Dra. Joana Pardal – Santa Casa da Misericórdia de Cascais

  Moderador: Dra. Helena Farinha – CHLO, Hospital Egas Moniz ➥
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 17:30 outras terapias
  Maria José Entusiasta
  Cláudia Quesito

  Moderador: Dr. Bruno Costa – IPO, Porto

 18:00 evidência em farmácia Hospitalar (sala f7)
  O conhecimento como pilar estratégico para a evolução da Farmácia Hospitalar
  Prof. Doutor Carlos Maurício Barbosa – Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos

  Apresentação dos trabalhos vencedores da edição 2013:
   Avaliação da adesão à terapêutica antirretrovírica com recurso à versão portuguesa  

do questionário BMQ-Específico
  Autor: Miriam Pontes Maceta Monteiro Capoulas (HBA)

  Modificações nos regimes de terapêutica antirretroviral
  Autor: Ana Maria Nunes Soares (HGO)

   Comentadores: Doutora Ana Cristina Rama, Dra. Helena Farinha, Dr. António Melo 
Gouveia, Dr. Jorge Aperta

  Moderador: Dra. Aida Batista – Presidente da APFH
 
 19:00 final dos trabalhos

 20:00 Jantar da semana aPfH 

(cont.) QUINTA, 20 NOVEMBRO
PROGRAMA

➦
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SEXTA, 21 NOVEMBRO
PROGRAMA

 09:00 Pharmatalks
  Doença de Menkes – Um desafio à Farmácia Hospitalar
  Dra. Diana Cadilha – CHVNG/Espinho

  Burnout na Farmácia Hospitalar
  Dr. João Pedro Soares – Hospital Fernando da Fonseca

  Boas práticas na lavagem e desinfeção de mãos 
  Dra. Cláudia Oliveira – IPO, Lisboa

  Avaliação rápida de doses de albumina
  Dra. Sílvia Santos – IPO, Lisboa

   Caracterização do processo de monitorização da Prescrição Médica nas entidades 
hospitalares do Serviço Nacional de Saúde 

  Dra. Joana Amaral – UCF-ACSS

  Moderador: Dr. Bruno Costa – IPO, Porto

 10:00 Utilização off-label de medicamentos
  Fundamento Clínico
  Prof. Doutor Américo Figueiredo – CHUC, Hospitais da Universidade de Coimbra

  Princípios Legais
  Dra. Nina Sousa Santos- ENSP, Univ. Nova de Lisboa

  Perspetiva da Ética
  Dr. Jorge Aperta – ULS Guarda, Hospital de Sousa Martins e Membro da CEIC

  Moderador: Dra. Catarina Oliveira – Hospital de Vila Franca de Xira

 11:30 Pausa para Café

 12:00 simpósio novartis – Modificar o curso da eM – da efetividade ao valor económico
  GILENYA: efetividade comprovada em ensaios clínicos?
  Dra. Celina Rodrigues – CHLC, Hospital Sto. António Capuchos

  GILENYA: atualização sobre novos dados de prática clínica
  Dr. Joaquim Pinheiro – CHVNG/Espinho

  Valor económico: curto prazo vs. longo prazo
  Dr. Luís Rocha – Diretor de Relações Institucionais e Acesso ao Medicamento

  Moderador: Dr. Paulo Carinha – CHSJ, Hospital S. João

 13:00 almoço

 14:30  simpósio viiv Healthcare – À altura do desafio? dolutegravir – Uma nova opção  
no tratamento da infeção por viH

  Programa de I&D  de Tivicay
  Dra. Ana Cláudia Miranda – CHLO, Hospital Egas Moniz

  Perfil de resistências e relação estrutura-atividade de Tivicay
  Prof. Doutora Perpétua Gomes – CHLO, Hospital Egas Moniz

  Tivicay na prática farmacêutica
  Dra. Nila Badracim – Hospital Fernando da Fonseca

  Moderador: Dra. Ângela Ventura – CHP, Hospital Joaquim Urbano

 15:30 Pausa para Café

 16:00 financiamento da inovação
  Dr. João Cristóvão Martins – Infarmed
  Dr. Francisco Ramos – IPO, Lisboa

  Moderador: Dra. Aida Batista – Presidente APFH

 17:30 sessão de encerramento 

   nota:  
Os programas dos Simpósios Satélite são da exclusiva responsabilidade do seu Patrocinador.
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  Workshop 1 | dispositivos Médicos
   Coordenação:
   Dra. Helena Farinha
   Dra. Inês Ascensão 

 09:00  Receção dos participantes – Apresentação dos objetivos do workshop

 09:30  Enquadramento Regulamentar: da conceção ao mercado
   Dra. Maria Judite Neves – INFARMED

 10:30 Pausa para café

 11:00  Casos de demarcação e classificação de DM
   Dra. Sónia Cardoso – INFARMED

 11:30  Reflexos do cumprimento da legislação na aquisição
   Dra. Eunice Lourenço – INFARMED

   PaineL a – sistema de supervisão e vigilância. Processos de seleção  
e aquisição de dM

 12:00  Sistema Nacional de Vigilância de DM
   Dra. Raquel Alves – INFARMED

 12:30  As atividades de inspeção na supervisão do mercado
   Dr. Pedro Quaresma – INFARMED

 13:00 almoço de trabalho

 14:30  Processos de seleção e aquisição de DM: perspetiva do fornecedor
   Dra. Antonieta Lucas – APORMED

   PaineL b – reutilização de dM de uso único

 15:30  Reutilização de DM de uso único (segurança, qualidade e funcionalidade)
   Prof. Doutor João Queiroz e Melo – Universidade Católica de Lisboa

 16:30 Pausa para café

 17:00  Discussão e Conclusão dos Trabalhos

 18:00 encerramento

SÁBADO, 22 NOVEMBRO – DIA DOS WORKSHOPS



WORKSHOP 02
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  Workshop 2 | fluidoterapia e equilíbrio hidroeletrolítico
   Coordenação:
   Dra. Vera Pires
   Dr. Serafim Guimarães

 09:00  Receção dos participantes

 09:30  Conceitos, homeostasia, composição do organismo
   Dr. Serafim Guimarães – CHVNG/Espinho

   Fluidos Intravenosos: conceitos, classificação, composição e utilização
   Dra. Marina Lobo Alves – CHLO

 10:30 Pausa para café

 11:00  Alterações do Equilíbrio Hidroeletrolítico: Casos práticos
   Dr. Serafim Guimarães – CHVNG/Espinho
   Dra. Clara Santos – CHVNG/Espinho
   Dra. Andreia Seixas – CHVNG/Espinho
   Dra. Heloísa Ribeiro – CHEDV

 13:00 almoço de trabalho

 14:30  Alterações do Equilíbrio Hidroeletrolítico: Casos práticos
   Dr. Serafim Guimarães – CHVNG/Espinho
   Dra. Clara Santos – CHVNG/Espinho
   Dra. Andreia Seixas – CHVNG/Espinho
   Dra. Heloísa Ribeiro – CHEDV

 16:30 Pausa para café

 17:00  Utilização clínica da Fluidoterapia
   Dra. Clara Santos – CHVNG/Espinho

 17:45 Conclusões

 18:00 encerramento
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  Workshop 3 | nutrição artificial – nutrição Parentérica
   Coordenação:
   Dra. Luísa Rocha
   Dra. Teresa Lopes

 09:00  Receção dos participantes

 09:30  Macro e micronutrientes para nutrição parentérica 
   Dra. Luísa Rocha – CHVNG/Espinho

 10:30 Pausa para café

 11:00  Nutrição parentérica – Adultos 
   Dra. Paula Castelões – CHVNG/Espinho

 11:45  Nutrição parentérica – Cuidados Intensivos 
   Dra. Paula Castelões – CHVNG/Espinho

 12:30 almoço de trabalho

 14:00  Nutrição parentérica – Neonatologia 
   Dra. Andreia Teles – CHVNG/Espinho

 15:00  Incompatibilidades em Nutrição parentérica 
   Dra. Lisete Lemos – CHUC

 15:45  Unidades de preparação 
   Dra. Sameiro Lemos – CHSJ

 16:30 Pausa para café

 17:00  Resumo e conclusão dos trabalhos

 18:00 encerramento
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  Workshop 4 | sépsis e infeção grave
   Coordenação:
   Dra. Catarina Oliveira
   Dr. João Gonçalves Pereira

 09:00  Clínica da Sépsis
   Dr. João Gonçalves Pereira – Hospital Vila Franca de Xira

 09:30  Alterações hemodinâmicas na sépsis: fluidoterapia e vasoconstrição
   Dr. Luís Bento – CHLC, Hospital de S. José

 10:00  Farmacologia do choque
   Dr. Luís Bento – CHLC, Hospital de S. José

 10:30 Pausa para café

 11:00  Microrganismos problema: Acinectobacter, Pseudomonas e MRSA
   Dra. Carolina Paulino – CHLO, Hospital de S. Francisco Xavier

 11:30  Biomarcadores, inflamação e infeção
   Dra. Joana Silvestre – CHLO, Hospital de S. Francisco Xavier

 12:15  Discussão e Caso clínico
   Dra. Joana Silvestre – CHLO, Hospital de S. Francisco Xavier

 13:00 almoço de trabalho

 14:30  Sépsis, sépsis grave e choque séptico. Conceitos
   Dr. Andrade Gomes – Hospital da Luz

 15:00   Falência multi-orgânica: Rim e pulmão
   Dra. Margarida Araújo – Hospital Vila Franca de Xira

 15:30   Discussão e Caso clínico
   Dra. Margarida Araújo – Hospital Vila Franca de Xira

 16:00 Pausa para café

 16:30  Via verde sépsis – vantagens e desvantagens
   Dra. Mafalda Santos – Hospital Vila Franca de Xira

 17:30  Hot topics – novidades em Sépsis
   Dr. Bruno Oliveira – Hospital Vila Franca de Xira

 18:00 encerramento
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WORKSHOP 05

  Workshop 5 | aPfH-aPef
   Coordenação:
   Presidente APFH
   Presidente APEF

 09:30  Hospital, serviços farmacêuticos e farmacêutico
  Dra. Aida Batista

 10:30 Pausa para café

 11:00  Circuito do medicamento hospitalar
  Dr. José Feio

 13:00 almoço

 14:30  Os ensaios clínicos no hospital
  Dr. José Feio

 16:00 Pausa para café

 16:15  Carreira – uma marca pessoal
  Dr. Nuno Cobrado

 16:45  Debate e conclusões

 17:30 encerramento dos trabalhos

   destinatários: 
   Estudantes do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas

   objetivo: 
    Fomentar a interação dos estudantes de Ciências Farmacêuticas com a realidade  

da Farmácia Hospitalar proporcionando uma visão prática do exercício profissional  
do farmacêutico hospitalar. 

   As inscrições neste workshop serão feitas exclusivamente através da APEF
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autores:
Sara Silva Alexandre, Ana Paula Moniz, Raquel Leitão, Rita Rosa
CHPL

introduçÃo:
Na admissão hospitalar é difícil reconhecer com exatidão toda medicação habitual do doente. No CHPL, esta dificuldade é 
amplificada pela sintomatologia psiquiátrica aguda.
A descontinuação da terapêutica habitual pode induzir efeitos adversos (EA) com custos quer para o doente, quer para o 
sistema de saúde. Uma das estratégias que se desenvolveram, para minimizar estes EA, é a reconciliação da terapêutica que 
consiste num processo, formal e metódico, para obter a melhor história medicamentosa de um doente, fazer a comparação com 
a prescrição ativa, a análise e a resolução das discrepâncias.  

obJectivos:
Avaliação do PRT implementado em colaboração com o Serviço de Estabilização e Triagem de Doentes Agudos (SETA).
Estudo descritivo dos resultados, após 6 meses. 

MÉtodos:
Entre Fevereiro e Julho de 2014, foram selecionados para Processo de Reconciliação (PR) os doentes admitidos no SETA, 
apresentando co-morbilidades ou fatores de risco não-psiquiátricos.
Cada PR foi realizado por um farmacêutico, discutido em equipa, nos SF, e decorreu em estreita colaboração com a enfermagem, 
com os médicos assistentes e de medicina interna.
Toda a informação foi registada em formulário desenhado para o efeito. 

resultados:
No período em estudo, o serviço recebeu 832 doentes e foram realizados 182 PR, dos quais 61% revelaram pelo menos uma 
discrepância.
Formalizaram-se 86 intervenções junto do clínico, das quais, 57,7% foram aceites e produziram pelo menos uma alteração (na 
prescrição do doente (n=69) ou outra (n=17)). 

conclusões:
A implementação do PRT, na admissão, permitiu melhorar:
• a abordagem global do doente e da sua terapêutica;
• a prevenção de EA;
• a efetividade e segurança dos tratamentos;
• a integração do farmacêutico na equipa multidisciplinar;
Seria importante a avaliação do impacto do PRT nos tempos de internamento e seria muito útil o desenvolvimento de indicadores 
de qualidade, padrão, que permitam a comparação entre grupos populacionais. 

bibliografia:
• American Society of Health-System Pharmacists / American Pharmacists Association. Best Practices from the ASHP-APhA 
Medication Management in Care Transitions Initiative, EUA: SBIDM. [Consultado 22 set. 2014] Disponível em http://media.
pharmacist.com/practice/ASHP_APhA_MedicationManagementinCareTransitionsBestPracticesReport2_2013.pdf
• Societat Catalana de Farmàcia Clínica. Guia para a implantación de programas de conciliación de la medicación en los centros 
sanitários. Espanha: SBIDM. [Consultado 22 set. 2014] Disponível em http://www.sefap.org/media/upload/arxius/formacion/
aula_fap_2010/bibliografia/Guia_conciliacion_medica_SCFC.pdf 
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introduçÃo:
A intervenção do Farmacêutico responsável pelo serviço na validação da prescrição médica é um elemento mensurável e 
indicador de qualidade na segurança do doente.(1)

obJectivos:
Avaliar a taxa de aceitação dos médicos a observações do Farmacêutico responsável num serviço de internamento cirúrgico 
com 60 camas.

MÉtodos:
Recolha de observações enviadas pelo Farmacêutico responsável e respectivos resultados com base no histórico de alterações 
da terapêutica.(2)
Distribuição em tipos de observações em grupos: eliminação /introdução de medicamento; posologia e indicações no RCM.(3)

resultados:
A percentagem agregada de taxa de observações de recepção foi de 3,3%, com uma taxa de aceitação global de 59,6%.  
A distribuição por tipo de sugestões foi homogénea em 2 grupos: eliminação /introdução de medicamento e posologia.  

conclusões:
A aceitação dos médicos parece refletir ser considerada mais valia a colaboração do farmacêutico. A limitação importante do 
estudo é não considerar a demora média de aceitação, isto é o período até alteração da prescrição. A avaliação da não alteração 
nos resultados em saúde poderá ser um desenvolvimento deste tipo de estudos e/ou serem prospectivos de vigilância activa.

bibliografia:
(1)Manual de Acreditação  para Hospitais Joint Comission International 5ª Ed.
(2)Manual de prescrição de internamento Glintt; (3)WWW.infomed.pt

notas:
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introduçÃo:
Os medicamentos manipulados permitem a individualização terapêutica por adequação da dosagem e/ou forma farmacêutica 
de um medicamento. Estes medicamentos são preparados em farmácias, de acordo com os requisitos legais das Boas Práticas a 
Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados que determinam a obrigatoriedade de testes de controlo de qualidade 
facilmente mensuráveis neste nível de produção. Estes não contemplam a avaliação da qualidade microbiológica visto que não 
se encontra, geralmente, acessível à escala oficinal.   

obJectivos:
Avaliar a qualidade microbiológica das preparações não estéreis manipuladas nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Centro 
Hospitalar Cova da Beira (CHCB) de janeiro a junho de 2014.  

MÉtodos:
Foi estabelecido um protocolo entre o CHCB e o Labfit (spin-off da Universidade da Beira Interior dedicada à investigação, 
desenvolvimento e controlo de qualidade de produtos de saúde e cosméticos) para avaliação da qualidade microbiológica 
das preparações não estéreis segundo as especificações da Farmacopeia Europeia 8.0 (ensaio de «Qualidade Microbiológica de 
Preparações Não Estéreis»). As amostras foram recolhidas em material estéril e processadas no prazo de 72 h após a preparação 
tendo sido armazenadas nas condições preconizadas para cada formulação (temperatura ambiente ou 2-8ºC). Para cada lote 
foram também recolhidas amostras para análise no término de validade. Foram realizadas contagens de aeróbios totais e 
fungos/leveduras e confrontadas com as especificações da farmacopeia para as preparações orais aquosas e preparações de 
uso tópico (&#8804; 2x102 para aeróbios totais e &#8804;2x101 para fungos). 

resultados:
De janeiro a junho de 2014, foram realizadas 223 análises, correspondendo a 19 formulações diferentes (7 preparações 
intermédias, 8 soluções/suspensões orais e 4 produtos de aplicação tópica). Todas as preparações apresentaram conformidade 
com a farmacopeia no momento da preparação. Contudo, um lote de «solução oral de prednisolona 5mg/mL» e de «pomada 
de nitroglicerina 0,25% e cinchocaína 0,5%» apresentou contagens de microrganismos superiores aos limites, no término da 
validade. 

conclusões:
Os resultados põem em evidência a adequação dos procedimentos dos SF do CHCB para garantir a qualidade microbiológica 
dos medicamentos manipulados. Para as formulações para as quais se verificaram não conformidades no prazo de validade 
será necessário avaliar os resultados de mais lotes para concluir sobre a necessidade de redefinição do seu prazo de validade. 
A avaliação da qualidade microbiológica de manipulados constitui uma ferramenta importante na garantia da qualidade e 
redefinição de prazos de validade, no sentido de garantir a segurança da sua utilização.        

bibliografia:

notas:
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introduçÃo:
A crescente introdução de novas opções terapêuticas tem contribuído para que a segurança do doente assuma uma 
preocupação cada vez maior na prestação de cuidados de saúde. Diferentes estudos têm quantificado os erros de medicação 
que têm lugar em cada etapa do processo de utilização do medicamento. O sistema de rastreabilidade do medicamento em 
contexto hospitalar garante que o doente correto recebe o fármaco, na dose, via de administração e na hora correta. O hospital 
dispõe de um sistema que recorre à tecnologia de código de barras presente em cada medicamento, garantindo a validação da 
administração do medicamento junto do doente. 

obJectivos:
Avaliar o impacto da notificação de incidentes com o medicamento na atividade dos Serviços Farmacêuticos (SF).  

MÉtodos:
Estudo retrospetivo, 2011-2014, das notificações de incidentes relacionadas com o medicamento registadas na Plataforma 
Notificação de Incidentes (PNI).
Foram analisados todos os registos relacionados com medicamento (45) quanto aos processos da cadeia terapêutica onde se 
produziram, aos medicamentos implicados, possíveis causas e fatores contribuintes e atividades desenvolvidas para correção e 
prevenção desse tipo de incidentes. 
Todos os incidentes reportados relacionados com o medicamento foram analisados nos SF e tratados de acordo com método 
de tratamento de não conformidades ISO 9001 em conjunto com o Gabinete de Qualidade.

resultados:
Foram registados na PNI, 425 notificações de incidentes, 45 (10,6%) relativas ao medicamento. Destas 73,3% relacionados com 
a dispensa, 4,44% com a preparação, 17,78% com a administração e 4,44% com a identificação do doente.
A maioria dos incidentes são erros potenciais tendo sido detetados precocemente e não administrados, considerados quase 
falhas (JCI). Os medicamentos implicados foram look alike sound alike (LASA), &#946; Lactâmicos e amiodarona. As causas mais 
frequentes relacionadas com a dispensa (73,3%) de medicamento foram o não envio (36,4%) e medicamento errado (21%).

conclusões:
Os sistemas de notificação (SN) são um elemento chave para a criação de uma cultura de segurança. Os SN são úteis se os dados 
forem analisados e fornecida informação de retorno aos profissionais envolvidos e a outros que possam aprender com eles.  
Na sequência da análise das notificações foram implementadas melhorias no circuito do medicamento: alteração da localização, 
conferência antes da dispensa (aleatória ou total) validação e dispensa próxima do horário de fecho da Farmácia e auditorias 
semanais aleatórias aos medicamentos reembalados em DU no armazém farmácia. A limitação do estudo prende-se com a 
ausência de notificações relacionadas com a prescrição que se deverá fomentar para aumentar a segurança. 

bibliografia:
1. Poon EG, et al. Effect of Bar-Code Technology on the Safety of Medication Administration. N Engl J Med 2010; 362:1698-1707
2. Padrões da Acreditação Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, 5th Edition, JCI, April 2014

notas:
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introduçÃo:
O potencial risco de exposição a agentes citotóxicos nas unidades de preparação centralizada das farmácias hospitalares 
deve ser minimizado através de medidas apropriadas (técnicas, processuais, formativas e de limpeza). Para aferir a eficácia 
destas medidas, deve-se monitorizar os indicadores de contaminação ambiental de forma sistemática e fiável. Na sequência da 
aprovação da lei 3/2014 de 28 de Janeiro, o Serviço Farmacêutico (SF) iniciou um processo de monitorização de contaminação 
química de superfícies.

obJectivos:
Descrever o processo implementado no SF, e apresentar os primeiros resultados assim como as medidas correctivas previstas. 
Iniciar um processo de “benchmarking” com resultados publicados obtidos em noutros centros na União Europeia.

MÉtodos:
O método de recolha e análise de amostras utilizado é baseado num produto comercial, que consiste na recolha padronizada 
de amostras de superfícies, seguida de identificação e quantificação analítica em laboratório certificado de oito citotóxicos: 
5-FU, gemcitabina, metotrexato, ifosfamida, ciclofosfamida, etoposido, docetaxel, paclitaxel. Foram recolhidas amostras em 
cinco locais diferentes, seleccionados de acordo com o potencial de risco, com base na experiência internacional prévia (1) e 
na análise dos fluxos de trabalho e circuitos do serviço. Os locais seleccionados foram: pavimento em frente à câmara de fluxo 
laminar; bancada de trabalho, teclado do computador, área de armazenamento de medicamentos, mala de transporte.

resultados:
Das amostras recolhidas, três apresentaram resultados quantificáveis: chão em frente à câmara de fluxo de laminar, bancada de 
trabalho de apoio à preparação e armazenamento de medicamentos.
Com excepção da zona de armazenamento (5-FU = 0,37 ng/cm2), todos os resultados foram inferiores ao valor de referência 
(0,1ng/cm2), e comparáveis com os publicados com base no mesmo método (1). 

conclusões:
Os resultados da primeira monitorização estão de acordo com o expectável. Está em curso uma análise de medidas correctivas, 
que inclui revisão dos procedimentos de limpeza e circuitos de produtos. A monitorização pretende-se semestral. Irá ocorrer 
nova monitorização no final de 2014, que incluirá novos pontos de análise, de acordo com um plano de amostragem dinâmico 
tendente a identificar pontos com maior potencial de risco. O objectivo é a adopção de medidas que permitam garantir que o 
nível de exposição do pessoal é reduzido a um valor tão baixo quanto tecnicamente possível.

bibliografia:
[1] Kiffmeyer TK, Tuerk J, Hahn M, Stuetzer H, Hadtstein C, Heinemann A, Eickmann U. Application and Assessment of a Regular 
Environmental Monitoring of the Antineoplastic Drug Contamination Level in Pharmacies – The MEWIP Project. Ann OccupHyg 
(2013) 57 (4): 444-455 publicado online Novembro 2, 2012 doi:10.1093/annhyg/mes081(acedido a partir de http://annhyg.
oxfordjournals.org/ a 3 de Abril de 2014)

notas:
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introduçÃo:
O Acinetobacter baumannii (A.baumannii) tem vindo a apresentar uma relevância crescente nas infeções adquiridas nos 
cuidados de saúde. O aumento da utilização de antibióticos de largo espectro, a capacidade da bactéria em adquirir resistência 
aos antibióticos e aptidão para sobreviver no meio hospitalar são fatores que contribuem para que seja responsável por 
elevada morbilidade e mortalidade nos doentes críticos. Tem-se verificado a emergência de estirpes resistentes aos antibióticos 
disponíveis, o que associado à falta de desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos é preocupante.

obJectivos:
Pretende-se estudar o perfil de sensibilidade e tratamento antibiótico instituído em infeções por A. baumannii em doentes 
internados na unidade de cuidados intensivos (UCI) do Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB).

MÉtodos:
Foi efetuado um estudo retrospetivo no período de Janeiro de 2013 a Junho de 2014 no qual foram identificados todos os 
doentes internados na UCI com isolamento, em amostras biológicas, de A. baumannii através do sistema informático do 
laboratório de patologia clínica do CHCB. Foram identificados os antibióticos instituídos através do sistema informático dos 
serviços farmacêuticos do CHCB. Foram analisadas as seguintes variáveis: idade e sexo do doente, duração de internamento na 
UCI, tipo de infeção, teste de sensibilidade aos antibióticos, antibióticos instituídos, duração da terapêutica. A identificação do 
microrganismo e o teste de sensibilidade aos antibióticos foram efetuados no laboratório de patologia clínica do CHCB.

resultados:
Foram incluídos 18 doentes (6 do sexo feminino, 12 do sexo masculino) com média de idades 75 anos (48 – 86). A média de 
internamento foi de 72 dias (3-238).
As manifestações clínicas mais frequentes associadas a infeções por A. baumannii foram: pneumonia (27,3%), febre (21,2%), e 
sepsis (18,2%). Relativamente ao tipo de infeção, as infeções respiratórias foram as mais frequentes seguindo-se as infeções da 
corrente sanguínea.
Das estirpes identificadas, 77% eram resistentes aos carbapenemes. Sendo que destas apenas 19,4% eram sensíveis à amicacina; 
42,9% à amicacina e colistimetato de sódio; 1,3% eram suscetíveis à amicacina, colistimetato de sódio e tigeciclina e 2,6% 
apenas ao colistimetato de sódio. 
Os antibióticos mais utilizados foram meropenem, colistimetato de sódio, amicacina e tigeciclina. 

conclusões:
Foram identificadas estirpes de A. baumannii resistentes aos carbapenemes em 77% dos casos, sendo que a maioria eram 
sensíveis à amicacina e colistimetato de sódio. As infeções respiratórias foram as mais frequentes. 

bibliografia:
 

notas:
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introduçÃo:
A Farmácia Hospitalar deve integrar as mais diversas mudanças no sector farmacêutico e implementar estratégias que vão ao 
encontro das necessidades dos doentes e do próprio hospital. 
Os bifosfonatos inibem a actividade osteoclástica, de modo a prevenir, reduzir e retardar as complicações ósseas em doentes 
com cancro. Nos últimos anos, o custo dos bifosfonatos IV mudou radicalmente, invertendo a sua relação de preço com as 
fórmulas orais. 
A complexidade do processo de administração oral acaba por se repercutir na rotina e qualidade de vida dos doentes.
Foram analisados os doentes de oncologia e hematologia (neoplasia da mama, neoplasia da próstata e mieloma múltiplo), sob 
terapêutica com bifosfonatos orais como terapia adjuvante, de forma a validar a possibilidade de administração em perfusão, 
a cada 3 meses.

obJectivos:
Redução de custos na área dos bifosfonatos no Hospital Garcia de Orta. Pretende-se assim:
- Substituir a utilização de bifosfonatos orais (ác. clodrónico e ác. ibandrónico) por fórmulas IV (ác. Zoledrónico);
- Comparar o custo-benefício da utilização de bifosfonatos IV;
- Testar o intervalo de administração de 3 meses para o ácido Zoledrónico (AZ);

MÉtodos:
Análise bibliográfica da utilização do AZ na neoplasia da mama, próstata e mieloma múltiplo; estudo retrospectivo da adesão 
de bifosfonatos orais pelos doentes de oncologia e hematologia do HGO; e análise comparativa dos custos associados a cada 
bifosfonato. 

resultados:
37 doentes sob terapêutica com bifosfonatos no serviço de oncologia e hematologia, sendo que destes, 17 (45,95%) com 
mieloma múltiplo, 4 (10,8%) com gamapatia monoclonal, 17 (45,95%) com cancro da mama e 2 (5,41%) com cancro da próstata.
35 doentes (94,59%) fazem terapêutica com bifosfonatos orais, 2 (5,41%) dos doentes fazem bifosfonato IV (AZ) havendo 1 a 
realizar perfusão trimestral. 
A adesão (calculada por levantamento) das formulações orais é de 94,28 %, sendo que 5,7% dos doentes não adere. 
A bibliografia valida a eficácia do tratamento com AZ relativamente aos bifosfonatos orais, quer em termos terapêuticos como 
em termos de custos para o hospital e, em ensaios clínicos recentes, o aumento do intervalo de administração do AZ para 12 
semanas tem uma eficácia semelhante à administração em 4 semanas, com uma redução dos efeitos adversos.

conclusões:
Vários estudos demonstraram que o AZ é bastante eficaz no tratamento das diversas patologias que têm sido abordadas com 
os bifosfonatos orais, sendo que, apresenta como grande vantagem o seu custo direto (inferior em 99%) e facilidade posológica. 
Num regime trimestral, em perfusões de 15 min, o AZ pode ser alternativa aos bifosfonatos orais na generalidade dos casos, 
permitindo uma optimização da terapêutica, com redução dos custos associados.

bibliografia:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00424983?term=zoledronic&rank=52 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00237146?term=zoledronic&rank=31 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00361595?term=zoledronic&rank=49 

notas:
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introduçÃo:
A esofagite eosinofílica é uma patologia crónica inflamatória, de etiologia imunoalergológica, que é caracterizada por uma 
disfunção esofágica, com infiltração de eosinófilos no respectivo epitélio de revestimento. 
Os corticosteróides tópicos deglutidos, nomeadamente a fluticasona e a budesonida administradas a partir de inaladores, 
demonstraram potencial terapêutico na gestão clínica desta patologia, conseguindo controlar o nível de eosinófilos na mucosa 
esofágica dos doentes. Devido à dificuldade de administração através destes dispositivos em pediatria, e ainda ao sabor amargo 
destes fármacos, sugere-se a preparação de uma formulação oral de budesonida. Esta deverá apresentar uma viscosidade 
elevada, de forma a prolongar o tempo de contacto entre o preparado e a mucosa esofágica, potenciando a sua acção local.

obJectivos:
Preparação de uma pasta oral de budesonida com características organolépticas adaptadas à sua administração e efectividade 
terapêutica. Monitorização dos doentes que realizaram terapêutica com este medicamento manipulado, por tratar-se de uma 
indicação off-label, com recolha de dados sobre tolerabilidade da terapêutica, reacções adversas e eventuais causas para 
interrupção antecipada. 

MÉtodos:
A pasta oral de budesonida foi testada pelos Serviços Farmacêuticos do HSM através de sucralose (matéria-prima) e da solução 
respiratória 0,5mg/2mL de budesonida. Porém, foi dispensada sob a forma de uma preparação extemporânea.
Foi realizado um estudo descritivo, observacional de setting hospitalar. 
Os dados foram recolhidos no Hospital de Santa Maria, CHLN, EPE, através da consulta de prescrições médicas, ficheiros clínicos, 
e do contacto com as equipas médica e de enfermagem. 
Foram incluídos todos os doentes que realizaram terapêutica com a pasta oral de budesonida, com indicação médica.

resultados:
Foi obtida uma pasta branca, inodora, de sabor fortemente adocicado e elevada viscosidade.
Foram recolhidos dados de 5 doentes (internamento e ambulatório) todos do género masculino e média de idades de 10 anos.
Em crianças até aos 10 anos a dose recomendada de budesonida foi de 1mg/dia, enquanto que a partir dos 10 anos foi de 2mg/
dia. 
A terapêutica foi bem tolerada, sem reacções adversas importantes a assinalar e com melhoria da sintomatologia associada à 
patologia.

conclusões:
A pasta oral de budesonida parece ser uma terapêutica eficaz, bem tolerada e económica no tratamento da esofagite eosinofílica. 
O aumento do tempo de contacto entre o fármaco e a mucosa esofágica parece ter contribuído para tal. 
A sua preparação é simples e exequível por parte dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares.

bibliografia:
Aceves SS et al, Oral Viscous budesonide: a potencial new therapy for eosinophilic esophagitis in children. Am J Gastroenterol 
2007: 102 2271-9. 

notas:
Agradecimentos: Serviços Farmacêuticos Hospital de São João, Porto e Serviço de Pediatria Gastroenterologia HSM, CHLN-E.P.E 
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autores:
Patrícia Moura1, André Azevedo2, Andreia Leite3, Ricardo Carvalho4, Sandra Martins5

1Grupo Trofa Saúde
2Hospital Privado da Boa Nova
3Hospital Privado de Braga
4Hospital Privado da Trofa
5Hospital Privado de Alfena

introduçÃo:
Medicamentos que apresentam um potencial risco de causar danos graves ou até mesmo fatais, quando ocorre um erro durante 
a sua utilização.

obJectivos:
Identificar e disponibilizar uma lista dos MAR existentes nos Hospitais Grupo Trofa Saúde. Partilhar a orgânica e organização 
dos MAR no Grupo Trofa Saúde. Diminuir/eliminar erros de administração. Limitar o n úmero de apresentações e concentrações 
disponíveis (principalmente heparina, morfina e insulina). Promover a segurança do doente.

MÉtodos:
1. Pesquisa bibliográfica de MAR e elaboração da tabela resumo
2. Distribuição e disponibilização da tabela de MAR em todos 
3. Identificação individual de todos os MAR nos serviços clínicos através de sinalização chamativa os serviços clínicos do Grupo 
Trofa Saúde.

resultados:
Identificação + Uniformização MAR ïƒ  Limitando dosagens, apresentações e concentrações
Minimização de erros ïƒ  Promover a segurança do doente

conclusões:
Com esta dinâmica conseguimos alertar todos os profissionais para os MAR e assim minimizar os erros de administração destes 
fármacos, promovendo a segurança do doente.

bibliografia:
Bibliografia: Otero, MJ. Prácticas para Mejorar la Seguridad de los Medicamentos de Alto Riesgo. Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Gobierno de Espanã. Dezembro 2007.
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Manuel Morgado, Sandra Morgado, Mónica Guardado, Olímpia Fonseca
Centro Hospitalar Cova da Beira 

introduçÃo:
A administração de medicamentos por via intratecal (IT) é muito útil para os fármacos que dificilmente atravessam a barreira 
hematoencefálica e, ademais, a colocação do princípio ativo diretamente no fluido cerebrospinal possibilita uma diminuição 
dos efeitos secundários sistémicos. Por outro lado, a administração IT inadvertida de medicamentos que não podem ser 
administrados por esta via pode conduzir a eventos adversos muito graves e, eventualmente, fatais.

obJectivos:
Proceder a um levantamento dos medicamentos disponíveis em Portugal autorizados para administração por via IT e enumerar 
algumas estratégias para a utilização segura e eficiente desta via de administração de medicamentos.

MÉtodos:
Este trabalho foi efetuado através da consulta da base de dados de medicamentos de uso humano do INFARMED, o Infomed.  
A consulta do Infomed permitiu identificar e obter informações, através dos Resumos das Características do Medicamento, 
acerca dos medicamentos que possuem AIM em Portugal e que podem ser administrados por via IT. Esta pesquisa foi efetuada 
em Julho de 2014.

resultados:
Os medicamentos autorizados em Portugal para administração IT são: baclofeno (Lioresal intratecal 0,005%, 0,05% e 0,2%), 
morfina (Morfina Braun 1% e 2%, Morfina Basi 1% e 2%, Morfina Labesfal 1%, 2% e 4%), bupivacaína (Marcaina Espinal 
Pesada 0,5%), levobupivacaína (Chirocaine 0,25%, 0,5% e 0,75%, Levobupivacaína Normon 0,25%, 0,5% e 0,75%), ropivacaína 
(Naropeine 0,5%), metotrexato (Fauldexato 0,25% e 2,5%, Metotrexato Accord 2,5%, Metotrexato Actavis 2,5%, Metotrexato 
Strides 2,5%, Metotrexato Teva 0,25%, 2,5% e 10%), citarabina (ARA-cell 2%, Citaloxan 2%, Cytosar 2% e 5%, Depocyte 1%), 
iopamidol (Iopamiro 300) e iodixanol (Visipaque 270 e Visipaque 320). Os princípios gerais para a prevenção de acidentes com 
estes medicamentos envolvem: centralizar a preparação de misturas intratecais nos serviços farmacêuticos e etiquetar com 
“Para uso exclusivo intratecal”; preparar a vincristina e outros alcaloides da vinca diluídos numa mini-bolsa para infusão para 
eliminar o risco de confusão com seringas intratecais; administrar os medicamentos por via IT num lugar diferente e/ou em 
horários distintos da medicação IV; proceder a dupla verificação na dispensa e administração; armazenar os contrastes iónicos e 
não iónicos em lugares separados. Foi elaborado um wall chart contendo os medicamentos com autorização para administração 
IT disponíveis em Portugal e correspondentes estratégias de prevenção de acidentes.

conclusões:
O wall chart elaborado constitui um instrumento útil para a identificação rápida e eficiente dos medicamentos que podem ser 
administrados por via IT, bem como para a adoção de estratégias tendo em vista a prevenção de acidentes envolvendo estes 
medicamentos.

bibliografia:
Duarte, A, Morgado, S., Morgado, M., Medicamentos potencialmente perigosos em meio hospitalar, Boletim do Centro de 
Informação do Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos, Revista da Ordem dos Farmacêuticos N.º 108, Jul/Set 2013. 

notas:
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Helena Duarte1, Paulo Almeida1, Armando Alcobia1, Ana Completo2, Marta Rouquinho2

1Hospital Garcia de Orta, EPE
2Faculdade Farmacia Universidade Lisboa

introduçÃo:
No ambulatório de um hospital central é dispensada medicação mensal a cerca de 5000 doentes, dos quais 1500 são seropositivos 
para o vírus da imunodeficiência humana (VIH).
A Politica económica do Ministério da Saúde impõe a existência de normas clínicas para a orientação da prescrição médica (NOC) 
nos hospitais. No nosso hospital verificou-se que o perfil de prescrição médica para o tratamento anti retrovírico combinado, 
tendo em conta a relação custo/benefício, se concentra em 20 esquemas que englobam 90% das prescrições mensais.

obJectivos:
Avaliar as vantagens e desvantagens da implementação de uma nova metodologia de atendimento em ambulatório dos 
doentes VIH ao longo de 8 meses (jan-Ago 2014). 

MÉtodos:
Estudo observacional prospectivo. Foi disponibilizado junto da área de atendimento um stock com 20 esquemas previamente 
elaborados, por doente, para um mês de terapêutica (CN Infarmed nº 01/CD/2012).  A elaboração dos esquemas é feita por um 
Assistente Operacional e conferida por um Farmacêutico no momento da dispensa. Foi monitorizado o tempo de dispensa, as 
trocas de medicação, a reciclagem dos resíduos e o grau de satisfação dos utentes (inquérito de satisfação a uma amostra de 
110 doentes).

resultados:
Entre Jan e Agosto de 2014 cerca de 85% da medicação antiretroviral combinada para doentes adultos foi cedida em esquema. 
Foi detetado um erro na cedência com esta metodologia contra 3 erros no método convencional (caixas separadas). 
A maior vantagem foi a rapidez na dispensa (- 50% do tempo) e a reciclagem dos resíduos da cartonagem. A maior desvantagem 
o tempo requerido para a elaboração dos esquemas pelo Assistente Operacional. 
Dos 110 doentes inquiridos, 53 doentes (48%) prefere receber a medicação em esquema, 12 doentes (11%) prefere as caixas 
e 45 doentes (41%) não tem qualquer preferência. As razões apontadas para a preferência foram a produção de menos lixo 
indiferenciado, o menor volume e a maior privacidade. Como desvantagens a menor elegância na dispensa e a informação 
disponível sobre os fármacos. 

conclusões:
 A dispensa da TAR em esquema permite, com segurança para o doente, diminuir o tempo de atendimento disponibilizando o 
Farmacêutico para a prestação de cuidados diferenciados.

bibliografia:
http://aidsinfo.nih.gov/guidelines 24/05/2013
Norma da Direção-Geral Da Saúde nº 027/2012 de 27/12/2012
Circular Normativa do Infarmed nº 01/CD/2012

notas:
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estabiLidade aPÓs rotUra de Cadeia de frio  
de MediCaMentos terMoLábeis

autores:
Luís Manuel Santo Ribeiro Mendonça1, João Lopes dos Reis1, Fernanda Paula Amoroso Pires1, Rita Afonso Gomes Sobral da Silva2

1Hospital das Forças Armadas
2Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

introduçÃo:
Uma cadeia de frio pode ser definida como um grupo de métodos utilizados para conservação dos medicamentos desde o local 
onde são produzidos até à administração ao doente. Quando ocorre uma rotura da cadeia de frio de medicamentos termolábeis 
é necessário tomar uma decisão sobre o uso dos medicamentos afetados. Os impactos económicos e clínicos causados por 
este tipo de acidente obrigam à necessidade de ter permanentemente atualizada informação sobre a estabilidade destes 
medicamentos para minimizar o risco no caso de este ocorrer. Para tal torna-se extremamente útil a existência de dados de 
estabilidade, em caso de rotura da cadeia de frio, de todos os medicamentos termolábeis consumidos na Farmácia Hospitalar, 
de modo a tomar uma decisão rápida, de qualidade e em segurança, quanto à utilização ou não desses medicamentos.

obJectivos:
Elaborar uma lista, atualizada e de fácil consulta, com informação sobre a estabilidade após rotura da cadeia de frio dos 
medicamentos termolábeis existentes na Farmácia Hospitalar.   

MÉtodos:
Foram incluídos no estudo todos os medicamentos termolábeis disponíveis na Farmácia do Hospital de 1 de Maio a 30 de 
Junho de 2014. Foram pesquisados os dados de estabilidade dos medicamentos caso estes fossem expostos a temperaturas 
superiores a 8ºC e inferiores a 25ºC durante 14 horas. O estudo baseia-se numa revisão de literatura e a lista elaborada inclui 
os dados de estabilidade: 1) constantes no Resumo de Características do Medicamento (RCM) 2) recebidos por escrito dos 
Laboratórios Farmacêuticos e 3) obtidos na pesquisa da literatura.

resultados:
O estudo inclui 91 medicamentos termolábeis. Dos 91 medicamentos apenas 6 continham informação no RCM, para 73 produtos 
obtivemos informação escrita dos laboratórios farmacêuticos e 51 deles tinham dados de estabilidade publicados na literatura. 
Para 12 medicamentos só se conseguiram dados na literatura.

conclusões:
Contrariamente ao esperado, os dados de estabilidade de medicamentos termolábeis quando sujeitos à temperatura 
ambiente, não se encontram frequentemente disponíveis nos RCM. Relativamente aos dados da literatura, verificou-se falta de 
transparência na forma como estão expostos, na medida em que surgiram dúvidas de interpretação, como por exemplo sobre 
a que se referem os autores quando mencionam o tempo de estabilidade à temperatura ambiente nos seus estudos. Existem 
medicamentos, nomeadamente os biológicos, em que se justifica contactar sempre o laboratório pois a estabilidade depende 
do lote. Esta tabela não deve ser consultada de forma acrítica: deve ser revista e atualizada com periodicidade, de modo a poder 
ser utilizada com segurança.

bibliografia:

notas:
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Maria João Ribeiro, Andreia Gonçalves, Sandra Morgado, Idalina Freire, Rita Palmeira Oliveira, Carlos Gomes, Olímpia Fonseca
Centro Hospitalar Cova da Beira

introduçÃo:
O Estreptococo do Grupo B (EGB) é um coco gram-positivo que coloniza assintomaticamente o aparelho genital e gastrintestinal 
em 10-30% das grávidas. Este agente foi identificado, nos países desenvolvidos, como a principal causa de sépsis neonatal 
precoce (nos primeiros 7 dias de vida), pneumonia e mais raramente meningite. 
A pesquisa de colonização por EGB deve ser efetuada a todas as grávidas entre as 35 e 37 semanas sem antecedentes de infeção 
fetal pelo EGB, em gravidez anterior ou sem bacteriúria pelo EBG. A pesquisa é feita através da colheita do exsudado vaginal e 
retal. 
Deve ser realizado tratamento profilático se: 1) infeção fetal pelo EGB, em gravidez anterior, 2) bacteriúria por EGB na gravidez 
atual, 3) a cultura for positiva para o EGB na gravidez atual, 4) não foi efetuada a pesquisa ou se houver resultado desconhecido, 
5) trabalho de parto antes das 37 semanas ou 6) rotura de membrana superior a 12 horas. 
No Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) existe um protocolo terapêutico com ampicilina, a administrar quando a gravida 
inicia o trabalho de parto ou na altura da rutura prematura da membrana e termina quando o cordão é laqueado. A ampicilina 
é administrada por via endovenosa numa dose inicial de 2 gramas, seguida de 1 grama de 4/4 horas. No caso de historial de 
alergia a penicilinas deve ser administrada 500 mg de Eritromicina via endovenosa de 6/6 horas até ao parto. 

obJectivos:
O objetivo deste estudo consiste na avaliação da utilização da ampicilina como profilaxia em mulheres gravidas com infeção 
neonatal por EGB no CHCB durante o ano de 2013. 

MÉtodos:
Foi realizada uma análise retrospetiva em mulheres grávidas, no serviço de Obstetrícia do CHCB durante o ano de 2013. Foram 
incluídos no estudo os seguintes dados: o número de partos totais realizados no CHCB, número de partos vaginais, número de 
grávidas com exame bacteriológico positivo para a pesquisa de EGB e aquelas que realizaram profilaxia com ampicilina.

resultados:
No ano de 2013 no CHCB decorreram 591 partos, destes 422 foram partos vaginais. Durante este período, 155 grávidas realizaram 
profilaxia com ampicilina, das quais 112 demonstraram colonização positiva para a pesquisa de EGB, 8 destas desconhecia-se 
o resultado.
As restantes 35 grávidas, embora tivessem apresentado resultado negativo para o ECG, realizaram profilaxia com ampicilina por 
outros motivos (prevenção da corioamnionite, quando a rutura de membranas é superior a 12 horas). 

conclusões:
No estudo realizado a percentagem de grávidas colonizadas por EGB foi de 20,6%. O rastreio bacteriológico positivo para 
colonização materna por EBG associado à adequada profilaxia intraparto reduz significativamente a infeção neonatal precoce. 
Verificou-se com este estudo que no CHCB o uso de ampicilina é realizado em mulheres grávidas colonizadas mas também 
como profilaxia em casos de desconhecimento.

notas:
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avaLiação da UtiLização de atosibano  
no Centro HosPitaLar Cova da beira

autores:
Andreia Gonçalves, Maria João Ribeiro, Sandra Morgado, Idalina Freire, Rita Palmeira Oliveira, Carlos Gomes, Olímpia Fonseca
Centro Hospitalar Cova da Beira

introduçÃo:
O parto pré-termo, definido como o nascimento antes das 37 semanas, é a principal causa de mortalidade e morbilidade perinatal 
nos países desenvolvidos. O Atosibano é um antagonista da oxitocina indicado para atrasar o parto prematuro iminente em 
mulheres grávidas adultas com contrações uterinas regulares com, pelo menos, 30 segundos de duração e frequência &#8805; 
4a cada 30 minutos; dilatação cervical de 1 a 3 cm e apagamento &#8805; 50%; idade gestacional de 24 a 33 semanas completas 
e frequência cardíaca fetal normal. É administrado por via intravenosa em três fases sucessivas: bólus inicial de 0,9 ml; perfusão 
contínua com dose elevada 300 &#956;g/min; perfusão contínua com dose baixa 100 &#956;g/min. A duração do ciclo é de 48 
horas. Podem realizar-se até 3 ciclos terapêuticos. 

obJectivos:
Avaliação da utilização de Atosibanono Serviço de Obstetrícia, durante o ano de 2013.  

MÉtodos:
Estudo retrospetivo da utilização de Atosibano em grávidas adultas com ameaça de parto prematuro, no Serviço de Obstetrícia, 
no ano de 2013 por consulta de consumos do fármaco, histórico de prescrição e dados estatísticos do Serviço de Obstetrícia. 
Os dados recolhidos no estudo incluíram: número de partos totais, número de partos vaginais, número de nados-vivos e 
nados-prematuros, número de grávidas que efetuaram tratamento com Atosibano, resposta à terapêutica, número de ciclos 
terapêuticos e custo global da medicação.

resultados:
Do total de 591 partos registados no ano de 2013, no CHCB, 422 foram partos vaginais. Foram registados 595 nados-vivos, dos 
quais 87 foram prematuros (com menos de 37 semanas). Neste período, 22 grávidas (idade média 31 anos), fizeram terapêutica 
com Atosibano, destas, 82% responderam eficazmente à terapêutica. A maioria das grávidas (87%) efetuou um único ciclo 
terapêutico. O custo global com Atosibano foi avaliado em 19.012 euros, representando 26% do consumo global do Serviço 
(73.275,59 euros). 

conclusões:
A utilização de Atosibano na ameaça de parto pré-termo revelou ser eficaz, visto que uma grande percentagem de grávidas 
respondeu à terapêutica.

bibliografia:

notas:
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eM doente refraCtária a aUto-transPLante – UM Caso CLíniCo

autores:
Márcia Paiva, Ana Carneiro, Paulo Horta Carinha
Centro Hospitalar São João

introduçÃo:
O Linfoma de Hodgkin (LH) é uma neoplasia hematológica que ocorre principalmente na faixa etária dos 15-40 anos e cujos 
principais sintomas são adenomegalias, febre, suores nocturnos e perda de peso. O brentuximab vedotina é constituído por um 
anticorpo monoclonal anti-CD30 que está ligado de forma covalente ao fármaco monometil auristatina E (MMAE). O conjugado 
brentuximab vedotina após se ligar às células neoplásicas CD30+ vai libertar o agente antitubulínico MMAE via degradação 
lisossomal contribuindo para a apoptose celular. O brentuximab vedotina tem indicação para o tratamento de doentes adultos 
com LH CD30+ recidivantes ou refractários a auto-transplante.

obJectivos:
Descrição do caso clínico de uma doente que efectuou brentuximab vedotina na nossa instituição.

MÉtodos:
Pesquisa bibliográfica sobre brentuximab vedotina. Consulta do processo clínico da doente em análise. Revisão dos registos de 
preparação de quimioterapia realizados para a doente.

resultados:
Doente do sexo feminino, 39 anos de idade, com LH diagnosticado em 2012. Linfoma de Hodgkin clássico, do subtipo esclerose 
nodular, estadio IVB, com envolvimento hepático, esplénico e pulmonar. Em 2013 fez 4 ciclos de ABVD com persistência de 
doença. Seguiram-se 3 ciclos de ESHAP e posterior auto-transplante, com regime de condicionamento GEMBUMEL. Aos 100 
dias após transplante apresenta persistência/progressão de doença . PET positivo para gânglios linfáticos axilar direito e 
bronco-hilar esquerdo pelo que fez radioterapia. TAC de avaliação pós-radioterapia confirma nova adenopatia axilar esquerda 
com cerca de 1,5cm e quistos hepáticos, pelo que foi proposta para brentuximab vedotina. Não tem irmãos HLA idênticos e 
aguarda pesquisa de dador HLA relacionado. Progressão de doença enquanto aguardava autorização para realizar brentuximab 
com aparecimento de adenopatias retroperitoneais e lombo-aórticas. Iniciou em Julho de 2014 brentuximab vedotina 1.8mg/
kg IV a cada 21 dias. Encontra-se a fazer o 3º ciclo sem o aparecimento de efeitos secundários. Ao fim do 1º ciclo tinha apenas 1 
adenopatia palpável e concluído o 2º ciclo já não apresentava qualquer adenopatia palpável. Fará TAC de controlo no final do 
3º ciclo de brentuximab. 

conclusões:
Após a 3ª dose de brentuximab vedotina houve resposta clínica que será confirmada por TAC. O tratamento foi bem tolerado 
pela doente, com o desaparecimento das adenopatias palpáveis. Os estudos para a sua aprovação referem taxas de resposta 
completa de 35% e de resposta parcial de 75%. Porém, dado este ser o 1º doente a efectuar este fármaco na instituição ainda 
não há experiência clínica a reportar.

bibliografia:
Refractory Hodgkin Lymphoma. Von Tresckow B et al. Curr Opin Oncol. 2013 Sept; 25(5):463-9
Results of a pivotal phase II study of brentuximab vedotin for patients with relapsed or refractory Hodgkin’s Lymphoma. Younes 
A et al. J Clin Oncol 2012; 30:2183-9

notas:
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iMPaCto eConÓMiCo nas Unidades HosPitaLares das teraPêUtiCas,  
não CoMPartiCiPadas, da esCLerose MúLtiPLa aUtores

autores:
Marco António Teixeira Berenguer, Lília Cristina Marques Leonardo, Maria Manuela Antão Simão, Carminda Maria Bento Martins
Centro Hospitalar do Algarve 

introduçÃo:
As terapêuticas da Esclerose Múltipla (EM), comparticipadas ao abrigo do Despacho n.º 11728/2004 (2.ª série), de 17 de Maio, 
resumem-se aos interferões beta e ao acetato de glatiramêro, usadas convencionalmente como terapêuticas de primeira linha. 
Actualmente, existem outras terapêuticas, disponíveis no Formulário Nacional do Medicamento (FNM), que surgem como 
opção de 1ª linha para os doentes com EM surto-remissão em rápida evolução e para utilização em 2ª linha nos doentes surto-
remissão com doença ativa sob interferão beta, contudo estas não estão enquadradas no despacho supracitado, não sendo 
deste modo comparticipadas.

obJectivos:
Avaliar o impacto na despesa hospitalar do CHA – UF, do tratamento de utentes com EM com medicamentos não comparticipados 
(Fingolimod e Natalizumab), no período de Setembro de 2013 a Agosto de 2014. 

MÉtodos:
Determinação do aumento da despesa hospitalar com o tratamento da EM, por análise do número de doentes que iniciaram 
terapêutica não comparticipada.

resultados:
A UF do CHA dispensa, atualmente, terapêutica a 150 utentes com EM. No período de Setembro de 2013 a Agosto de 2014, foi 
cedida terapêutica comparticipada (interferão beta e acetato de glatirâmero) a 131 utentes e não comparticipada (fingolimod e 
natalizumab) a 19 utentes. Dos 19 utentes, 8 transitaram para a terapêutica com fingolimod, e 2 utentes usaram esta terapêutica 
como 1ª linha. A terapêutica com natalizumab foi realizada em 9 utentes. O encargo total com os novos medicamentos ficou 
estimado em 237.313,94 euros.

conclusões:
Apesar da disponibilização de novas opções terapêuticas para a EM e da sua inclusão no FNM, estas não foram incluídas na 
legislação que suporta a comparticipação dos medicamentos para tratamento da EM.
O fingolimod e o natalizumab são medicamentos aprovados para o tratamento de EM com reconhecida eficácia e critérios de 
prescrição estabelecidos. No entanto, apesar de elegíveis para tratamento, a sua cedência implica encargos adicionais elevados 
para as unidades de saúde, já que representam medicamentos dispendiosos sem comparticipação.

bibliografia:
Despacho n.º 11728/2004 (2.ª série), de 17 de Maio
Despacho n.º 2061-C/2013, de 1 de fevereiro de 2013
DIPIRO, J. et al – Multiple Sclerosis. In. Pharmacotherapy: a Pathophysiological Approach. 8ªed. EUA: McGraw Hill, 2011. ISBN978-
0-07-170354-3. p.963-977
DGS- Terapêutica modificadora da Esclerose Múltipla. Norma da Direção Geral da Saúde. [em linha] Lisboa: DGS [consult. set 
2014] Disponível em: <URL: www.dgs.pt>
INFARMED, I.P. – Medicamentos para tratamento de Esclerose Múltipla. Formulário Nacional de Medicamentos. [em linha] 
Lisboa: Infarmed, I.P. [consult. set 2014] Disponível em: <URL: www.infarmed.pt>

notas:
Os valores utilizados neste trabalho têm o concentimento da Diretora de Serviço (Dra Carminda Martins)
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introduçÃo:
Na fase pré Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) os indivíduos infectados com VIH sofriam frequentemente de doenças 
oportunistas, associadas a um elevado número de hospitalizações e taxa de mortalidade. A HAART e a implementação de 
terapêuticas profilácticas contribuíram para tornar a infecção pelo VIH numa doença crónica. Proporcionaram uma redução 
drástica da incidência de doenças oportunistas e, consequentemente, diminuição de internamentos e da taxa de mortalidade, 
morbilidade e custos associados. Apesar do visível aumento da qualidade de vida dos doentes, surgiram novas preocupações 
como a falta de adesão à terapêutica, o desenvolvimento de resistências aos fármacos e os efeitos secundários associados à 
utilização prolongada da terapêutica.  

obJectivos:
Caracterizar os motivos de internamento do doente sob terapêutica antiretroviral (ARV), no Hospital Prof. Doutor Fernando 
Fonseca, EPE (HFF)

MÉtodos:
Realizou-se um estudo prospectivo dos doentes sob terapêutica ARV, admitidos no internamento do HFF entre 1 de Outubro de 
2013 e 31 Março de 2014. Foi consultado o processo clínico (Soarian Clinicals 3.1,Siemens) e o sistema informático dos Serviços 
Farmacêuticos (Hosix,Sivsa) para identificar os doentes e proceder à recolha de dados. Recolheram-se dados demográficos, 
motivo de internamento, parâmetros analíticos, terapêutica ARV e perfil de levantamento da mesma. Excluí-se a população 
pediátrica, cirúrgica e obstétrica. A análise de dados foi efectuada no Excel 7 da Microsoft.

resultados:
Identificaram-se 73 episódios de internamento de doentes sob HAART, no total de 61 doentes (11 recorrentes). Os doentes 
identificados eram maioritariamente do sexo masculino (68%) com idade compreendida entre os 40 e 60 anos (65,5%,n=40). O 
motivo de internamento mais frequente foi doença infecciosa em 32,9% (n=24) dos doentes e, entre estes, a pneumonia foi a 
infecção mais prevalente (n=12). Foram identificados 15 episódios de internamento por doenças oportunistas (10 diagnósticos 
de pneumonia por Pneumocystis jirovecii) e 5 episódios por outras doenças associadas ao VIH/SIDA. Da amostra: 88% tinha 
infecção pelo VIH 1; 62,3% fazia terapêutica há mais de 1 ano; 72,1% tinha prescrito regimes terapêuticos de 1ª linha;  46% tinha 
um bom perfil de levantamento de terapêutica (> 90%); 43% tinha carga viral indetectável e 33% mais de 350 CD4/mm3.

conclusões:
A escassez de internamentos motivados por falência terapêutica, problemas de adesão ou efeitos secundários decorrentes 
da utilização prolongada da HAART evidencia a crescente efectividade, simplicidade e tolerabilidade dos novos esquemas 
terapêuticos. 
O paradigma mudou e o doente VIH é hoje um doente crónico, com uma esperança média de vida semelhante à da restante 
população. A doença deixou de ser o centro da atenção do profissional de saúde devendo este acompanhar o envelhecimento 
destes doentes.

bibliografia:
Miranda et al, J of International AIDS Sociaty, 2012, 15(Suppl 4):18403; Crum-Cianfkone N et al, J of AIDS, 2010 54(3):248-257; 
Pérez, Emergencias, 2010,22:25-263; Infarmed e Ministério da Saúde, Norma Medicamentos ARV para o tratamento da infecção 
por o vírus da imunodeficiência humana, 2013.
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introduçÃo:
A avaliação da resposta à terapêutica antirretroviral faz-se pela quantificação de linfócitos T CD4/mm3 e carga viral circulante em 
sangue periférico. O aumento destes linfócitos T CD4 (linfócitos T helper ou auxiliadores), e a supressão da carga viral determina 
a eficácia da terapêutica e permite caracterizar os doentes que conseguem ter uma boa reconstituição da função imune e por 
isso respondedores (CD4>500/mm3), ou o contrário,  não respondedores (CD4<200/mm3).

obJectivos:
Foi objectivo avaliar a dinâmica da resposta imune, ao longo de vários anos, de doentes que ao iniciarem a terapêutica se 
encontravam em diferentes estadios da doença.

MÉtodos:
Foram avaliados retrospetivamente15 doentes, 8 com diagnóstico de SIDA – Grupo 1 (G1), (homens, com idades média de 
60.1 anos) e 7 assintomáticos – Grupo 2 (G2), (1 mulher e 6 homens com idades médias de 50.7 anos) todos a fazer terapêutica 
antirretroviral com uma média de 12 anos de tratamento. Fez-se o estudo das populações linfocitárias por Citometria de Fluxo 
(EPICS XL–Coulter) a 4 fluorescências e utilizando a plataforma dupla na determinação de valores absolutos. A carga viral foi 
sendo avaliada ao longo do tempo. Usaram-se testes não paramétricos na análise estatística considerando-se significativo um 
p<0.05.

resultados:
A contagem dos linfócitos T CD4/mm3 na altura do diagnóstico do G1 foi significativamente mais baixo que os do G2, sendo 
respectivamente 101.3 (2.8-302.7) e 396 (95-1001) p=0.049. Ao iniciarem a terapêutica antirretroviral todos apresentavam carga 
viral positiva, tornando-se esta indetectável ao fim de um tempo médio de 237.4 dias (75 – 462) no G1 e 332.4 dias (91-732) 
no G2. No período em que a carga viral foi positiva e sob o efeito da terapêutica, verificou-se um aumento significativo dos 
linfócitos T CD4, sendo a mediana de 335 células/mm3 (22.8-798.0), p=0.014 no G1 e de 468 células/mm3 (179.5-962), p=0.036 
no G2. Após este período e ao longo dos anos houve grande variabilidade no valor dos linfócitos T CD4, contribuindo para isso 
a mudança/reajustamento da terapêutica. No G1, dois doentes nunca atingiram os valores de CD4>500 células/mm3, enquanto 
no G2 todos ultrapassaram este valor. Foi identificado um doente com resistência aos antirretrovirais no G1, que presentemente 
tem linfócitos T CD4>500 células/mm3.

conclusões:
O seguimento clínico, o doseamento dos linfócitos T CD4 e o estudo da carga viral são factores determinantes na avaliação da 
eficácia da terapêutica. Os resultados apresentados mostram-nos um aumento significativo e sustentável dos linfócitos T CD4 
ao longo de vários anos atribuído não só à eficácia da terapêutica mas também à boa aderência dos doentes à mesma.

bibliografia:

notas:
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introduçÃo:
Num hospital, os Serviços Farmacêuticos são responsáveis por garantir que o medicamento chega ao doente em condições 
ótimas.
O conhecimento da estabilidade de um medicamento após abertura é importante de forma a garantir a sua qualidade e a 
segurança do doente. Para a manutenção da estabilidade de um produto contribuem fatores ambientais, como temperatura, 
humidade e exposição à luz e as suas próprias caraterísticas (excipientes, forma farmacêutica, material de embalagem… ). Nos 
hospitais deparamo-nos com este problema essencialmente no que diz respeito à utilização de medicamentos multidose nas 
enfermarias. Este trabalho debruça-se sobre esta problemática, pretendendo, por um lado diminuir desperdícios e por outro 
garantir a segurança do doente e a qualidade do produto.

obJectivos:
Desenvolver uma base de dados, de consulta rápida, com todos os medicamentos multidose utilizados no Hospital de Braga 
e sua estabilidade após abertura; divulgar a base de dados pelos serviços clínicos e promover/ auditar o cumprimento de 
instruções de trabalho adequadas.

MÉtodos:
Pesquisa bibliográfica, com análise de RCMs, outra literatura e informação cedida pelos fabricantes. Foi pesquisada informação 
sobre o tema para mais de 100 produtos, disponíveis em multidose no Hospital de Braga.

resultados:
Os produtos multidose correspondem a cerca de 13% de todos os medicamentos ativos no Hospital de Braga. Constatou-se que 
frequentemente existe falta de informação sobre os produtos. 
Nos serviços clínicos este problema é descurado. Verificou-se falta de informação sobre o momento de abertura dos produtos 
em utilização e sobre a importância do tema.
Foi elaborada a base de dados, divulgada pelos serviços clínicos e implementadas normas para garantir o cumprimento das 
validades após abertura dos produtos e assim assegurar a sua utilização segura e com qualidade.

conclusões:
A existência deste tipo de informação, de consulta rápida e fácil, é muito útil para garantir a otimização da terapêutica do doente 
e dos recursos existentes. Paralelamente ao desenvolvimento destas ferramentas, adequadas à realidade de cada hospital deve 
ocorrer sensibilização dos profissionais para estas áreas, para que a sua implementação seja um sucesso.

bibliografia:
Castellano-Zurera MM, Nuñez-García D, Carrasco-Peralta JA, Torres-Olivera A. Puntos críticos en la conservación y caducidad de 
medicamentos. Mejoras implantadas por unidades clínicas en processos de acreditación. Rev Calid Asist. 2011. 
Márquez Peiró JF, Valero Alcocer VE, Selva Otaolaurruchi J, González Orts I. Estudio del período de validez de medicamentos en 
envases multidosis tras su apertura: recomendaciones para su uso eficiente. Farm Hosp. 2013.
Carreño, MG, Gavião Prado, C, Torrico Martín, F, Márquez Peiró, JF, Navarro Ferrer, F, Tudela Ortells, V. Recomendaciones de 
conservación y período de validez de los envases multidosis tras su apertura. Farm Hosp. 2013.

notas:
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introduçÃo:
A utilização em Portugal de medicamentos não possuidores de AIM, autorização de importação paralela ou que possuindo-as, 
não estejam comprovadamente a ser comercializados, depende de autorização a conceder pelo INFARMED.[1,2]

obJectivos:
Caracterização do perfil das autorizações de utilização excepcional (AUE) realizadas pelo CHAlgarve entre 2009 e 2013, bem 
como dos encargos financeiros dos medicamentos assim adquiridos.

MÉtodos:
Revisão da legislação, análise quantitativa e qualitativa das bases de dados da aplicação informática GHAF, bem como dos 
encargos financeiros com os medicamentos de AUE relativamente ao total de medicamentos adquiridos entre 2009 e 2013. 

resultados:
No CHAlgarve, os medicamentos de AUE apresentam uma média de 50 especialidades farmacêuticas, das quais 31% não 
pertencem ao FHNM. Abrangem diversas classes terapêuticas, com destaque para cardiologia e oncologia.
De 2009 a 2013 os encargos com medicamentos de AUE sofreram variações significativas, atingindo um valor máximo de 
226.386,70€ em 2010 e um mínimo de 85.875,82€ em 2012. Estes valores representaram 0,8% a 0,3% dos encargos totais com 
medicamentos.
Os medicamentos mais representativos em termos económicos variam ao longo dos 5 anos, sendo de destacar a isoprenalina 
e o labetalol.      

conclusões:
Os medicamentos de AUE não apresentaram uma expressão significativa em termos de encargos para o hospital, no entanto, 
não deixam de ocupar uma posição de destaque quer devido à especificidade da sua aquisição, quer pelos nichos terapêuticos 
ocupados por muitos deles, tais como os anticorpos antidigitálicos, dantroleno, diazóxido e imunoglobulina anti-varicela.
Alguns destes medicamentos apresentam consumos que poderão justificar a autorização de introdução no mercado em 
Portugal. Esta solução seria eventualmente mais vantajosa do que a aquisição centralizada de medicamentos de AUE que, 
apesar de possibilitar a uniformização de critérios, retira ao hospital a possibilidade de efectuar a sua própria análise para 
determinar qual será o fornecedor mais indicado para a aquisição destes medicamentos. 
As autorizações de utilização excepcional ocupam uma posição fulcral no aprovisionamento de medicamentos do CHAlgarve, 
assumindo o farmacêutico hospitalar um papel relevante na importação do medicamento e na gestão racional dos recursos.      

bibliografia:
[1] Deliberação n.º 105/CA/2007 de 01 de Março de 2007 [diploma na Internet]. Regulamento sobre Autorizações de 
Utilização Especial e Excepcional de Medicamentos. Disponível em https://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/
MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AUTORIZACAO_DE_INTRODUCAO_NO_MERCADO/AUTORIZACAO_DE_UTILIZACAO_
ESPECIAL/Delib_105CA_2007.pdf
[2] Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto (DR,1.ªsérie,n.º167, 30 de Agosto de 2006). Estatuto do Medicamento. Disponível em 
https://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITULO_III/
TITULO_III_CAPITULO_I/035-E_DL_176_2006_VF.pdf
[3] Despacho nº16206/2013 de 03/12/2013. Disponível em http://dre.pt/pdf2s/2013/12/242000000/3562235623.pdf

notas:
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Paula Marques, Antonieta Silva, Catarina Gomes, Joana Gomes, Sylvie Martins, Ana Paula Plácido, Joana Gonçalves
Hospital de Braga

introduçÃo:
O uso de vinorrelbina oral (VNB-O) está aprovado, em monoterapia ou em associação, no tratamento do carcinoma pulmonar 
não pequenas células (CPNPC) e no cancro da mama (CM). 

obJectivos:
Avaliar o impacto económico da utilização de VNB-O versus dose equivalente de VNB intravenosa (VNB-IV), num hospital central.

MÉtodos:
Estudo retrospetivo efetuado no período de Janeiro 2013 e Julho 2014, recorrendo à prescrição on-line e processo clínico. 
Foram estudados todos os doentes tratados com VNB-O, atendendo ao sexo, idade, diagnóstico, esquemas de quimioterapia 
prescritos, dose média de VNB-O. Foram avaliados os custos por doente, valor total do tratamento e efetuada a comparação com 
VNB-IV na dose equivalente*.

resultados:
Foram analisados 26 doentes (53.84% homens) com uma idade média de 69.96± 6.36 anos, dos quais 24 diagnosticados com 
CPNPC e 2 com CM.
A VNB-O foi usada em 1ª linha em 46.15% dos doentes com CPNPC com o esquema vinorrelbina 60mg/m2 D1+D8 de 21 em 
21 dias (10 doentes) e o esquema carboplatina AUC (5) D1 + vinorrelbina 60mg/m2 D1+D8 de 21 em 21 dias (2 doentes). No 
CM, as 2 doentes apresentavam já doença metastática, tendo como esquema terapêutico vinorrelbina 60-80mg/m2, semanal, 
tendo já sido submetidas a vários tratamentos anteriores. Apenas 6 dos doentes com CPNPC e 1 de CM foram tratados com VNB-
IV previamente. A dose média de VNB-O prescrita foi 96.15mg que representa um custo de 231.25€, tendo sido dispensados 
um total de 183 administrações. O custo médio desta terapêutica por doente foi 1.627,62€, e o valor total, neste período foi 
13.091,00 €. Se estes doentes fizessem o protocolo de QT correspondente com VNB-IV, a dose média equivalente seria 40.06mg 
de VNB-IV o que se traduziria num custo por administração de 20,88€ (ampola de VNB-IV 50mg + soro de diluição + soro de 
hidratação + sistema de perfusão) sendo o valor total de 3.821,04€, no período considerado.

conclusões:
No nosso hospital, a VNB-O foi usada de acordo com as guidelines, sendo a exceção a ausência do uso de VNB-IV como 1ª opção, 
situação justificada por extra-formulário obrigatório. As vantagens do uso da VNB-O são o seu perfil toxicológico ligeiro e ausência 
dos riscos associados a uma perfusão intravenosa uma vez que melhora a tolerância ao tratamento e consequentemente a 
qualidade de vida dos pacientes, evitando hospitalizações e o stress psicológico associado com a infusão intravenosa. Permite 
também uma poupança de recursos técnicos e humanos. No entanto, devido ao seu custo elevado relativamente à VNB-IV, esta 
última deverá ser considerada a 1ª opção de tratamento, sempre que a situação clínica do doente o permita.

bibliografia:
*http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16111453, consultado em 07-09-2014.

notas:
Sem conflito de interesses



47 7.ª Semana APFH – XVII Simpósio Nacional  |  Centro de Congressos do Estoril, 19 a 22 de novembro 2014

POSTERS

autores:
Lília Cristina Marques Leonardo1, Carminda Maria Bento Martins1, Ana Margarida Moutinho Grenha2, 
1Centro Hospitalar do Algarve – Unidade de Faro
2Universidade do Algarve

introduçÃo:
A Fibrose Quística (FQ) é a doença hereditária autossómica recessiva letal mais comum nos caucasianos.(1) Atualmente já 
existem alternativas às terapêuticas convencionais, antibióticos (2,3) e anti-inflamatórios.(4) As novas terapêuticas moduladoras 
da proteína CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), constituem uma promessa terapêutica para o defeito 
genético da FQ.(5) 

obJectivos:
Explorar as novas estratégias terapêuticas para a FQ.

MÉtodos:
Revisão bibliográfica de artigos, publicados desde 2007, sobre alternativas às terapêuticas convencionais da FQ.

resultados:
Foram desenvolvidas moléculas que têm como alvo as mutações específicas da proteína CFTR, as quais se dividem em três 
grupos: corretores, potenciadores e supressores da CFTR.(1,5) O ivacaftor, conhecido como VX-770, um potenciador da CFTR, 
já disponível comercialmente, é o único medicamento modulador da CFTR atualmente aprovado pela Agência Europeia 
do Medicamento, cujo alvo é a mutação G551D (5,6,7). A associação do corretor VX-809 com o VX-770 completou, muito 
recentemente, os ensaios clínicos de fase III, mostrando melhorias significativas na função pulmonar dos doentes com mutações 
delta F508, o que sugere uma possível aprovação deste novo fármaco já em 2015.(8) 

conclusões:
DISCUSSÃO: Apesar do benefício terapêutico do ivacaftor, este apresenta limitações em termos de valor económico e a sua 
atual aprovação destina-se apenas a doentes com a mutação G551D, a qual representa apenas 5% da população com FQ.
CONCLUSÃO: Os moduladores da CFTR apresentam-se, atualmente, como um grupo bastante promissor na investigação de 
terapêuticas curativas para a FQ.

bibliografia:
1-O’REILLY et al. Development, clinical utility, and place of ivacaftor in the treatment of cystic fibrosis.Drug Design, Devel and 
Ther, 7,929-937,2013
2-DALCIN P, et al. Fibrose Cística no adulto: aspetos diagnósticos e terapêuticos.J Bras Pneum, 34:2,107-117,2008
3-FLUME P et al. Cystic fibrosis pulmonary guidelines-treatment of pulmonar exacerbations.Pulmonary Perspective, Am J Resp 
Crit Care Med, 180,802-808,2009
4-KONSTAN et al. Clinical use of ibuprofen is associated with slower FEV1 decline in children with cystic fibrosis.Am J Resp Crit 
Care Med, 176,1084-1089,2007
5-DERICHS N. Targeting a genetic defect: cystic fibrosis transmembrane conductance regulator modulators in cystic fibrosis.Eur 
Respir Rev, 22:127,58-65,2013
6-SERMET-GAUDELUS I et al. Ivacaftor treatment in patients with cystic fibrosis and the G551D-CFTR mutation.Eur Respir Rev, 
22:127,66-71,2013
7-GOOR F et al. Rescue of CF airway epithelial cell function in vitro by a CFTR potentiator, VX-770.PINAS, 106:44, 18825-18830,2009
8-Disponível em: http://www.cff.org/aboutCFFoundation/NewsEvents/6-24-Vertex-Phase-3-Results-Lumacaftor-Ivacaftor.cfm
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introduçÃo:
O autotransplante (ASCT) constitui uma opção terapêutica para aumentar a sobrevida global de doentes com Mieloma Múltiplo 
(MM), Linfoma Não Hodgkin (LNH), Linfoma de Hodgkin (LH) e Meduloblastoma (MB) refractários às terapêuticas convencionais. 
Contudo o sucesso do ASCT depende da colheita de células CD34+ no sangue periférico em número suficiente (±2x106/Kg de 
peso do doente).  
Com os avanços recentes nas terapêuticas dirigidas para estes tipos de patologias, começam a surgir doentes que não 
conseguem mobilizar células precursoras para ASCT com os regimes convencionais. O Plerixafor, um inibidor da CXCR-4, tem 
indicação em combinação com factores de crescimento dos granulócitos (G-CSF), na mobilização de células progenitoras para 
colheita no sangue periférico em doentes com MM e LNH.

obJectivos:
Analisar a efectividade do uso de plerixafor em doentes com MM, LH, LNH e MB com projecto de autotransplante que falharam 
a mobilização com regimes convencionais (apenas G-CSF ou G-CSF após QT de mobilização).

MÉtodos:
Pesquisa no SGICM dos doentes que foram tratados com plerixafor no Serviço de Hematologia Clínica de 2008 a 2014.
Consulta dos processos clínicos dos doentes no SCLINIC, para obtenção da faixa etária, patologias, terapêuticas prévias, regimes 
de mobilização e sucesso da utilização de plerixafor.
Consulta dos registos de aférese do Serviço de Imunohemoterapia para obtenção das contagens de células CD34+.

resultados:
Entre Novembro de 2008 e Agosto de 2014 foram tratados com plerixafor 21 doentes, 10 do sexo feminino e 11 do sexo 
masculino, com uma média de idades de 53 anos. Quanto às patologias, 9 tinham LNH, 5 MM, 5 LH e 2 MB.
A mobilização foi feita com um dos regimes descritos:
• G-CSF sc 10mcg/Kg/2xdia, até a última aférese
• G-CSF sc (24h após QT intensiva) 10mcg/Kg/dia, até a última aférese 
 • plerixafor sc 240mcg/Kg/dia, até a última aférese
Dos 21 doentes tratados com plerixafor e G-CSF± QT intensiva, apenas 2 não conseguiram colher células em número suficiente 
para realizar autoTMO (&#8805;2x106/Kg de peso do doente), obtendo-se uma taxa de sucesso na mobilização de 90%.
No universo estudado foram utilizadas uma média de 2.66 ampolas de plerixafor por doente (1-5 ampolas).

conclusões:
O plerixafor utilizado em combinação com G-CSF± QT intensiva demonstrou ser essencial para a colheita de células CD34+ 
no sangue periférico em número suficiente para viabilizar um ASCT, em doentes que falharam a mobilização com os regimes 
tradicionais (só com G-CSF ou G-CSF após QT intensiva).
Porém, dado o seu custo elevado, as instituições devem desenvolver um algoritmo de decisão terapêutica, principalmente para 
a optimização da sua utilização.

bibliografia:
How I treat patients who mobilize hematopoietic stem cells poorly. To LB et al. Blood. 2011 Oct 27; 118(17):4530-40.
The evolving role of plerixafor in hematopoietic progenitor cell mobilization. Tanhehco YC et al. Transfusion. 2013 Oct; 
53(10):2314-26.

notas:
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introduçÃo:
A preparação de medicamentos manipulados em pediatria advém da necessidade de adequar as dosagens e/ou as formas 
farmacêuticas à população infantil. É o caso da suspensão oral de Trimetoprim 1%, um dos fármacos mais utilizados em profilaxia 
das infeções urinárias.

obJectivos:
- Registar e monitorizar a dispensa de Trimetoprim 1% em regime de ambulatório;
- Acompanhamento farmacoterapêutico de modo a detetar eventuais erros que possam ocorrer durante o regime terapêutico;
- Observar a evolução do estado clínico do utente.
- Avaliar a adesão à terapêutica.

MÉtodos:
- Consulta das prescrições de Trimetoprim 1% dispensadas em regime de ambulatório pelos Serviços Farmacêuticos da ULS da 
Guarda;
- Elaboração de uma base de dados com a informação recolhida entre janeiro de 2013 a setembro de 2014.
- Avaliação dos registos dos manipulados realizados nos Serviços Farmacêuticos da ULS da Guarda.

resultados:
- A suspensão oral de Trimetoprim 1% foi dispensada a 38 crianças com idades compreendidas entre 0-9 anos;
- A duração de tratamento foi de 1 a 21 meses;
- Os períodos de tratamento predominantes são 1 mês e 7 meses com uma prevalência de 13%. Por outro lado, o tratamento 
efetuado durante 8, 9 e 13 meses registou apenas uma prevalência de 3%; 8% destas crianças fizeram medicação com duração 
superior a 21 meses.

conclusões:
- Ao longo deste estudo verificamos que 11% das crianças não cumpriram o tratamento profilático de infeções urinárias com 
Trimetoprim 1%. Destas crianças referenciadas, 25% mantiveram tratamento, 25% suspenderam todo o tipo de profilaxia e 50% 
desenvolveram infeção urinária.
 Das crianças que desenvolveram infeção urinária 50% iniciaram tratamento com nitrofurantoína; 
- Na sequência deste estudo foi possível avaliar que a adesão à terapêutica foi satisfatória.

bibliografia:
1. Pinto, S., Barbosa, C. (2008). Medicamentos Manipulados em Pediatria: Estado Actual e Perspectivas Futuras. Arquivos de 
Medicina. 22: 75-84.
2. Formulário Galénico Português

notas:
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introduçÃo:
A malária por Plasmodium falciparum pode pro¬gredir, em cerca de 10% dos casos, para malária grave. Esta progressão é 
essencialmente determinada pela parasitémia elevada, em particular nos doentes não imunes, mas também devido a 
diagnóstico e tratamento tardio, podendo apresentar uma mortalidade entre 30 e 50%. Apesar de não ser uma zona endémica, 
Portugal continua ter casos importados da doença, devido à forte ligação e proximidade com países onde a doença é endémica. 

obJectivos:
Caracterizar o tratamento da malária grave em doentes críticos. 

MÉtodos:
Foi realizado um estudo retrospectivo, com consulta do processo clínico electrónico Soarian Clinicals (Siemens) e incluídos os 
doentes com referência a diagnóstico de malária grave admitidos na unidade de cuidados intensivos polivalentes (UCIP) entre 
2012 e 2014, no Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca. Foi dado especial enfoque à história, apresentação clínica e resposta à 
terapêutica com registo em base de dados criada para o efeito.

resultados:
Foram admitidos na UCIP 7 doentes com malária grave, a maioria homens de raça negra, com uma média de idades de 45 anos. 
Todos tinham história de viagens/estadias recentes a zonas africanas endémicas para malária, a maioria de Angola (57,1%), não 
tendo nenhum efectuado profilaxia adequada com fármacos anti-maláricos. A sintomatologia clínica e resultados analíticos 
observados na admissão no hospital foram comuns a todos os doentes, nomeadamente febre alta intermitente, cefaleias 
frontais, calafrios, mialgias, trombocitopénia e anemia grave, tendo sido o Plasmodium falciparum isolado em todos os casos. 
As características que ditaram a transferência destes doentes para cuidados intensivos foram: parasitémias elevadas (registos 
entre 1,5% e 15%), disfunção renal e hepática. A gravidade observada foi associada a atraso no início do tratamento, sendo que 
em 57,1% dos doentes foi devido a diagnósticos anteriores errados. A média de tempo decorrente entre o início dos sintomas e 
o início da terapêutica com anti-maláricos foi de 8 dias (mínimo:1 e máximo: 13 dias). O tratamento instituído foi agressivo com 
Quinino endovenoso+ Doxiciclina oral, tendo sido a duração de tratamento entre 5 a 10 dias. Todos os doentes tiveram boa 
resposta clínica à terapêutica instituída, tendo o seu prognóstico evoluído favoravelmente, com resolução total da parasitémia 
e alta clínica subsequente.

conclusões:
Neste estudo, observou-se que o tratamento agressivo com quinino endovenoso e doxiciclina, de acordo com as guidelines 
internacionais, juntamente com suporte dos órgãos em falência, permitiu uma boa evolução, sem mortalidade e ausência de 
sequelas significativas, apesar da gravidade dos casos. O tratamento precoce é fundamental para diminuir a prevalência da 
malária grave, evitar tratamentos agressivos e internamento em UCI.

bibliografia:

notas:
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introduçÃo:
A terapêutica antirretrovírica (TARV) teve, ao longo dos últimos anos, uma evolução no sentido de melhorar a potência, a 
segurança e a tolerabilidade dos fármacos. 

obJectivos:
Identificar os doentes que alteraram TARV e analisar os principais motivos que levaram a essas alterações. 

MÉtodos:
Estudo observacional retrospetivo de um grupo de doentes com infeção VIH/SIDA, seguidos numa consulta de infecciologia de 
um hospital central, que alteraram a TARV entre Janeiro de 2012 e Dezembro de 2013. Análise descritiva dos regimes terapêuticos 
instituídos e das razões que levaram às alterações da TARV. Os dados foram recolhidos através do sistema informático e pela 
pesquisa dos registos dos SF. Foram selecionados os doentes que tiveram pelo menos uma alteração no período mencionado. 
Foi utilizado o SPSS versão 21.0 e o Excel no tratamento dos dados. 

resultados:
Entre o período de Janeiro de 2012 e Dezembro de 2013 (24 meses) alteraram a TARV 360 doentes, num universo de 1797 
doentes. Duzentos e sessenta (72,2%) do sexo masculino, com média de idades de 44,67 anos. Dos 360 doentes todos alteraram 
uma vez a terapêutica, 52 tiveram uma segunda alteração e 11 uma terceira. 
Os motivos das alterações foram sistematizados em cinco classes: comodidade do regime terapêutico, falência terapêutica, 
interação, optimização TARV e reação adversa.
Dos 143 (33,9%) doentes que alteraram TARV por reação adversa, as mais frequentes foram: alterações neuropsiquiátricas – 44 
(31%), toxicidade renal – 25 (18%), hiperbilirrubinemia – 15 (11%).
Dos 122 (28,8%) doentes que alteraram por comodidade terapêutica, as mais significativas foram: efavirenze+emtricitabina+te
nofovir – 60 (49%) doentes, nevirapina 400 mg – 42 (34%), etravirina 200 mg – 6 (5%) e rilpivirina+emtricitabina+tenofovir – 3 
(2%), regimes terapêuticos com menor nº de comprimidos ou com menos tomas diárias.
Dos 95 doentes que alteraram TARV por otimização terapêutica, os motivos mais frequentes foram: 31 (40%) doentes, para 
melhoria do perfil lipídico; 21 (27%) alteração do análogo nucleósido da transcriptase reversa, 17 (22%) alteração dos inibidores 
da protease (doble boosted). 
Cinquenta e oito doentes alteraram TARV por falência terapêutica.
Nas interações farmacológicas, três dos cinco doentes estavam em terapêutica antibacilar.

conclusões:
As reações adversas a medicamentos e a simplificação da terapêutica por comodidade de administração foram os dois motivos 
principais para alteração da TARV. No primeiro caso foram as reações neuropsiquiátricas aquelas que implicarem mais alterações. 
Na simplificação terapêutica o motivo mais evocado foi a opção por um regime comprimido único.

bibliografia:
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introduçÃo:
Os medicamentos manipulados são medicamentos preparados segundo fórmulas magistrais ou oficinais cuja preparação 
compete às farmácias ou serviços farmacêuticos hospitalares, sob a directa responsabilidade do farmacêutico1.
Estes medicamentos encontram-se enquadrados num sistema de Boas Práticas e Legislação aplicável, de acordo com normas e 
requisitos aprovados pelo Infarmed.
Com a mudança de instalações dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Sousa Martins, houve a necessidade de reestruturar o 
Laboratório.
Seguindo as exigências regulamentares organizou-se um conjunto de protocolos e normas a seguir.

obJectivos:
- Actualizar conhecimentos da legislação aplicável aos medicamentos manipulados;
- Elaboração de fichas de preparação de medicamentos manipulados;
- Criação de um arquivo de fichas de dados de segurança das matérias-primas utilizadas;
- Criação de um arquivo de certificados de análise das matérias-primas utilizadas;
- Requisição do equipamento mínimo obrigatório.

MÉtodos:
- Boas práticas na preparação de medicamentos manipulados – Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho;
- Legislação aplicável, alertas de qualidade e Guidelines;
- Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S).

resultados:
- Dossiers dos certificados de análise das matérias-primas organizados por ordem alfabética;
- Aos medicamentos manipulados de maior consumo foi atribuído um dossier específico e aos restantes um só dossier 
organizado por ordem alfabética;
- O material de Laboratório foi separado fisicamente como sendo para preparações orais e outras preparações;
- Actualizou-se a lista de doentes com prescrição de medicamentos manipulados.

conclusões:
- Cumpriram-se os objetivos delineados inicialmente e o Laboratório está de acordo com as normas e legislação aplicável em 
vigor;
- Com a actualização da lista de doentes com prescrição de medicamentos manipulados foi possível referenciar ao prescritor e/
ou à equipa de enfermagem possíveis não cumprimentos da terapêutica instituída.

bibliografia:
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITULO_III/
TITULO_III_CAPITULO_II

notas:
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introduçÃo:
A nutrição entérica é um tipo de nutrição artificial que fornece todos os nutrientes de forma equilibrada aos utentes que pela 
alimentação normal não conseguem satisfazer as suas necessidades nutricionais diárias. A sua administração pode ser feita por 
via oral ou através de uma sonda. (1,2) 

obJectivos:
- Registar e monitorizar a dispensa de nutrição entérica em Cuidados Primários na ULS da Guarda;
- Verificar o cumprimento desta terapêutica instituída pelos Nutricionistas nos Centros de Saúde;
- Observar a prevalência da necessidade de nutrição entérica na população e possível correspondência com o estado de saúde 
geral.

MÉtodos:
- Avaliação das requisições enviadas pelos Centros de Saúde aos Serviços Farmacêuticos da ULS da Guarda;
- Elaboração de uma base de dados com a informação recolhida das requisições entre 2010-2014;
- Tratamento dos dados.

resultados:
- O Centro de Saúde de Seia foi o que registou maior consumo de nutrição entérica (24%);
- A idade média dos utentes que fazem este aporte nutricional é de 72 anos;
- Este tipo de alimentação é preferencialmente administrado a utentes com diagnóstico de úlceras de pressão;
- A principal via de administração é a oral (75%);
- Entre o ano de 2010 e 2014 o consumo de nutrição entérica tem vindo progressivamente a aumentar.

conclusões:
- Os consumidores preferenciais da nutrição entérica são idosos desnutridos e/ou com úlceras de pressão;
- As requisições feitas por parte dos nutricionistas devem-se essencialmente à necessidade de melhoria do estado nutricional e 
qualidade de vida do utente;
- O suplemento hiperproteico e hipercalórico é a formulação mais consumida.

bibliografia:
1.Caldeira, A., CASANOVA, P., et al. (2010). ALIMENTAÇÃO ENTÉRICA E IMPACTAÇÃO ALIMENTAR 
Que Relação?. Acta Médica Portuguesa. 23(2):183-190
2. Infarmed. (2002). Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos. 8ª Edição. Infarmed. Lisboa.

notas:
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introduçÃo:
Os Hemoderivados têm uma Legislação própria e são dotados de um circuito especial de distribuição, constituindo um grupo 
particular dentro das especialidades farmacêuticas. Assim sendo, deve fazer-se o seu uso racional de forma a rentabilizar o seu 
consumo1,2.
É de notar que os hemoderivados devem ser utilizados em situações bem definidas, havendo a necessidade da elaboração 
de protocolos para o seu uso. Fazem parte do stock dos Serviços Farmacêuticos da Unidade Local de Saúde da Guarda (ULS 
Guarda): Albumina humana 20%, anti-tripsina &#945;-1, Imunoglobulina humana, Imunoglobulina anti-Rho, Imunoglobulina 
anti-hepatite B, Imunoglobulina antitetânica, Plasma humano e Proteínas coagulantes.

obJectivos:
- Estudar o consumo de Hemoderivados nos últimos 4 anos (2010, 2011, 2012 e 2013) em toda a ULS Guarda, contemplando 
serviços hospitalares e cuidados de saúde primários;
- Chamada de atenção para a racionalização do uso de medicamentos hemoderivados;
- Elaboração de protocolos.

MÉtodos:
- Todos os atos de requisição clínica, distribuição aos serviços e administração aos doentes são registados no modelo nº 1804 
da INCM1;
- O modelo nº 1804 da INCM assume, na dispensa, um nº sequencial de registo. Identifica-se o Hemoderivado (quantidade, lote, 
laboratório, nº de certificado do INFARMED) e o farmacêutico responsável pela distribuição assina o documento1;
- Análise ABC consumo do sistema ALERTERP® dos medicamentos hemoderivados3;
- Tratamento de dados.

resultados:
- Em Cuidados de Saúde Primários apenas se utilizou a Imunoglobulina antitetânica (em SAP) e a Imunoglobulina anti-Rho;
- No Serviço de urgência e nos serviços de internamento hospitalar dos cuidados diferenciados foram registados principalmente 
Plasma humano e Albumina;
- De entre os serviços hospitalares observou-se um consumo mais expressivo nos serviços de Medicina, Cirurgia e Cuidados 
Intensivos;
- Em Obstetrícia observou-se um consumo característico de Imunoglobulina anti-Rho.

conclusões:
- Solicita-se a tomada de decisões e a elaboração de protocolos no sentido de rentabilizar o uso racional dos medicamentos 
hemoderivados, de forma a estabelecer normas definidas para a sua utilização em diagnósticos precisos;
- Justifica-se a preocupação na gestão criteriosa destes medicamentos, uma vez que além de terem uma legislação específica 
definida, representam 5% dos custos em medicamentos nos últimos 4 anos.

bibliografia:
- www.infarmed.pt
- Listagens ABC consumo do sistema ALERTERP

notas:
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introduçÃo:
A ineficácia dos Antibióticos tem vindo a tornar-se ao longo do tempo um problema de Saúde Pública de difícil resolução. Assim 
sendo, torna-se emergente fazer-se o uso racional de forma a reduzir resistências, evitar desperdícios e rentabilizar custos.
Neste sentido, é muito importante observar como têm vindo a ser utilizados estes medicamentos, de forma a poderem ser 
elaboradas normas/protocolos para fomentar a sua utilização responsável1.

obJectivos:
- Estudar o consumo de Antibióticos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 na ULSGuarda;
- Estudar o consumo de Antibióticos por Serviços de Internamento hospitalar;
- Chamada de atenção para a racionalização do uso de Antibióticos;
- Elaboração de protocolos.

MÉtodos:
- Análise ABC consumo do sistema ALERTERP® dos Antibióticos gastos na ULSGuarda;
- Análise ABC consumo do sistema ALERTERP® dos Antibióticos por serviço de Internamento;
- Tratamento de dados;
- Conversão do número de unidades consumidas em Dose Diária Definida (DDD) por cem camas2.

resultados:
- O gasto em Antibióticos nos últimos quatro anos representou cerca de 12% do consumo total com medicamentos na 
ULSGuarda;
- Verificou-se um consumo bastante expressivo de Aminoglicosídeos, Cefalosporinas, Fluoroquinolonas e Penicilinas;
- No que diz respeito aos Antibióticos de Justificação Obrigatória (considerados de reserva), observou-se um maior consumo de 
Linezolide por via endovenosa;
- Observou-se um consumo relevante de Anti-micobacterianos, que se deve ao facto de a ULSGuarda ser historicamente um 
hospital de referência para o tratamento de Micobacterium tuberculosis;
- De entre os serviços hospitalares observou-se um consumo mais expressivo de Antibióticos nos serviços de Medicina, 
Pneumologia e Urgência.

conclusões:
- Os Serviços de internamento de Pneumologia e Ortopedia têm já normas e protocolos definidos para o uso e duração do 
tratamento com Antibióticos, confirmado pelos dados recolhidos;
- Solicita-se a tomada de decisões e a criação de protocolos no sentido de rentabilizar o uso dos Antibióticos em todos os 
serviços de internamento hospitalar;
- Justifica-se a preocupação na gestão criteriosa destes medicamentos uma vez que representaram 12% dos custos em 
medicamentos nos últimos 4 anos. Será necessário estabelecer normas e a tomar decisões de forma a contrariar esta progressão.

bibliografia:
- http://www.infarmed.pt/formulario/
- https://www.infarmed.pt/infomed/inicio.php
- Listagens ABC consumo do sistema ALERTERP®

notas:
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introduçÃo:
A Unidade de Preparação de Citostáticos (UPC) iniciou em 2009. Tem-se registado um aumento do volume de trabalho pelo 
aumento do número de doentes, protocolos mais complexos e aumento dos requisitos associados à preparação. Por outro lado, 
há que assegurar o uso racional de fármacos e materiais, para minimizar desperdícios, já que esta área envolve custos elevados. 
É necessário garantir que a UPC tem capacidade de produção em tempo útil, com qualidade e segurança.

obJectivos:
Avaliação do volume e complexidade da carga de trabalho, tempo de preparação, recursos humanos e instalações/ equipamentos 
disponíveis e adaptação a alterações.

MÉtodos:
Análise detalhada de todas as atividades desenvolvidas na UPC pelos diferentes profissionais e sua quantificação em Unidades 
de Tempo (un= 3 minutos). Os dados relativos às preparações de citostáticos injetáveis foram retirados do programa de 
prescrição integrada Oncofarm – Farmis® (versão 2011.0.4.12), no período de 05/05/2014 a 01/06/2014 (4 semanas, 20 sessões 
de trabalho). O tempo atribuído à preparação foi dividido em três partes: tempo fixo por sessão de trabalho, tempo fixo por 
protocolo, tempo de manipulação. Cálculo da capacidade de preparação e dos recursos humanos necessários. Simulação de 
alteração na formulação de fármacos e consequência para o tempo de preparação (ex:  formulação SC vs EV).

resultados:
No período em estudo foram realizadas 2279 preparações de citostáticos, que correspondem a 1083 tratamentos de 
quimioterapia de 616 doentes, em regime de Hospital de Dia e de internamento. Para este volume de trabalho foram necessárias 
5977 un (17931 minutos), correspondentes ao tempo de manipulação. Foi contabilizado que cada sessão de trabalho requer 
tempo fixo: 30 un para a farmacêutica (F), 10 un para o técnico (T), 25 un para o assistente operacional (AO). Cada protocolo 
também tem tempo fixo: 5 un  F, 5 un  AO. A UPC necessita de 2 T e 2 câmaras de fluxo laminar (com um T extra a  dar apoio na 
sala limpa), 2 F e 2 AO a tempo inteiro. Foi simulada a transição de uma formulação endovenosa (595 un) para subcutânea (119 
un), com diminuição de 8% no volume de trabalho na manipulação.

conclusões:
A equipa constituída para a UPC ainda está dimensionada dentro das necessidades, embora tenha que se prever a rotatividade 
do pessoal e ausências. Também é necessário ter em conta que a carga de trabalho diária não é constante, o que pode levar 
a flutuações nas necessidades de pessoal. Com esta fórmula é possível prever o impacto do aumento da carga de trabalho e 
adaptar o funcionamento da UPC.

bibliografia:
GOUVEIA, António, et al. – Manual de Preparação de Citotóxicos. Ordem dos Farmacêuticos. Conselho do Colégio de Especialidade 
de Farmácia Hospitalar. Lisboa: Gráfica,Lda. 2013. ISBN 978-989-98069-2-4.

notas:
Nada a declarar.
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introduçÃo:
O linezolide (LNZ) é o primeiro antimicrobiano (atb) da classe de oxazolidinonas, introduzido no hospital em 2003, aprovado 
para o tratamento de infeções causadas por bactérias Gram +, pneumonia e infeções da pele e tecidos moles (IPTM).
Apresenta risco de efeitos adversos hematológicos que se relaciona com a duração do tratamento, recomendando-se 
monitorização semanal dos parâmetros hematológicos.

obJectivos:
Análise do uso de LNZ num hospital com 257 camas, de acordo com as indicações aprovadas e suscetibilidade microbiana. 
Análise de doentes com duração de terapêutica com LNZ &#8805; 28 dias e controlo hematológico.   . 

MÉtodos:
Estudo retrospetivo, descritivo, doentes com duração de tratamento com LNZ &#8805; 28 dias, 1º semestre de 2012. Consulta 
de história clínica, prescrição e resultados analíticos através das aplicações informáticas utilizadas (SAM®, CPCHC®). Os dados 
foram processados em Excel 2007.
Definiu-se trombocitopénia como uma redução da contagem de plaquetas &#8805; 100 x 10<sup>9</sup>/L ou 30% do valor 
basal, anemia como hemoglobina (Hb) < 13, 12 e 10 g/L no homem, mulher e idoso, e leucopénia como contagem de leucócitos 
< 3,5 x 10<sup>9</sup> /L.

resultados:
Duração de tratamento com LNZ &#8805; 28 dias (37,8 ± 10,7 dias) em 10 de um total de 73 doentes, 9 homens, idade média 
de 69,1 anos (45-89).
Microrganismos isolados (mo): 8 SAMR, 1 SAMS, 1 Ent. faecium, 1 Ent. faecalis, 1 Pseud. aeruginosa e 1 Enterob. gergoviae (co-
infecção).
Indicações: 8 IPTM, 1 osteomielite, 1 endocardite.
% de terapêutica inicial documentada: 75%, com alteração do atb quando o mo identificado não era resistente.
No início da terapêutica com LNZ: creatinina 1,29 mg/dL ± 0,81, PCR 104,7 mg/L ± 104,8.
Tempo médio de internamento: 109,4 ± 56,2 dias; 2 doentes com atb concomitante.
Nestes doentes o valor basal de plaquetas foi de 274,4 ± 85,5, nadir de 149,8 ± 61,5 x 10<sup>9</sup>/L, 4 atingiram valores 
abaixo do valor de referência e 7 apresentaram uma redução >30% do valor basal, tendo todos sido alvo de seguimento e 
recuperado valores normais. Não se verificou trombocitopénia em 2 doentes e num doente não foi realizado controlo 
hematológico.
O valor basal de Hb foi de 10,8 ± 1,62g/dL, abaixo do valor de referência, com posterior redução em todos os doentes. O valor 
basal de leucócitos era de 8,83 ± 2,55 x 10<sup>9</sup>/L, com redução >40% em 4 doentes. Em 4 doentes não foi realizado 
novo controlo.

conclusões:
Elevada taxa de utilização empírica (60% SARM no HSAC), duração da terapêutica e tempo de internamento, que se relacionam 
com o tipo e gravidade de infeções como pé diabético, osteomielite. Uso de acordo com as indicações aprovadas em 80% dos 
casos.
A duração da terapêutica com LNZ está relacionada com o risco de efeitos adversos. Esta análise confirma o risco de 
trombocitopénia e a necessidade de controlo, sobretudo em tratamentos de maior duração, o que é de particular importância 
devido à possibilidade de continuar o tratamento em ambulatório.
O farmacêutico tem oportunidade de intervir, colaborando no seguimento do uso de atb, deteção de efeitos adversos, vigilância 
epidemiológica, prevenção da emergência de resistências, otimização de regime e racionalização de custos.

bibliografia:
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introduçÃo:
O Desp. 15423/2013 criou o PPCIRA com os objetivos gerais de redução da taxa de infeção associada aos cuidados de saúde, 
promoção do uso correto de antimicrobianos e diminuição da taxa de microrganismos (mo) com resistência a antimicrobianos 
(atb). Este despacho determina também a criação de grupos de coordenação local que substituem as Comissões de Controlo de 
Infeção e as Comissões de Antibióticos. Das suas competências fazem parte na alínea h) Rever e validar as prescrições de, pelo 
menos, carbapenemes e fluoroquinolonas, nas primeiras 96 horas de terapêutica.
Neste âmbito o CHLC iniciou a revisão da prescrição destes grupos por um médico que integra o Grupo Local do PPCIRA. 

obJectivos:
Análise retrospetiva da utilização de atb num serviço de Cirurgia desde o 3º trimestre de 2013 até ao 2º semestre de 2014.  

MÉtodos:
DDD/100 camas-dia. 

resultados:
Manutenção do nível de DDD totais numa média de cerca de 56.
Na utilização de quinolonas destaca-se uma redução no uso de Ciprofloxacina IV (9,03 para 4,22 DDD).
Nos carbapenemes verifica-se redução no uso de ertapenem e imipenem e aumento no uso de meropenem (3,36 para 8,06 
DDD).
O atb mais usado foi Piperacilina + Tazobactam, com aumento de 10,93 para 23,82 DDD.
O uso de atb anti-Staphylococcus, após redução no 1º trimestre de 2014 (5;68 DDD), apresenta um aumento no uso de Linezolide 
oral (10,97 DDD).  

conclusões:
Tendência para redução do uso de Ertapenem, carbapeneme sem actividade para Pseudomonas e com maior facilidade em 
produzir resistência e aumento do uso de meropenem. A seleção de mo resistentes a carbapenemes é uma preocupação atual, 
não deixando grande alternativa terapêutica.
É conhecida a associação de quinolonas a MRSA, ESBL e Clostridium dif, pelo que a redução no uso de Ciprofloxacina IV é 
um indicador positivo. No entanto, é necessário manter a vigilância, uma vez que existe tendência para aumento no uso de 
Levofloxacina.
A utilização de Pip. + Tazob. aproxima-se das 25 DDD, valor descrito como potenciando desenvolvimento de resistências.
Não foi considerado o tipo de infeções, indicação, mo envolvidos e sensibilidade a atb em cada período.
Mais do que redução de uso de atb, o que se verificou foi alguma alteração das práticas de prescrição, o que evidencia a 
importância deste programa de vigilância. 

bibliografia:
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introduçÃo:
A utilização cuidada de antibióticos e a implementação de medidas de controlo de infeções são pilares essenciais para reduzir a 
seleção e a transmissão de bactérias resistentes aos antibióticos(1). A antibioterapia interfere com o microbioma do indivíduo, 
quebrando equilíbrios ecológicos. Ademais, encontra-se demonstrado in vivo que o prolongamento do tempo de terapêutica 
antibiótica favorece a diminuição progressiva da suscetibilidade dos organismos a esta classe de fármacos e promove a 
proliferação de espécies mais virulentas naturalmente resistentes(2).    

obJectivos:
Analisar e monitorizar a prescrição de antibióticos no serviço de medicina do Hospital Nossa Sra. da Assunção – Seia (HNSA) 
para preparar a implementação da norma nº 006/2014 da DGS.    

MÉtodos:
Realização do levantamento do perfil de antibioterapia dos doentes internados no serviço de medicina do HNSA com alta 
atribuída entre 13 de Maio e 13 de Agosto de 2014. Desenvolvimento de uma base de dados em Microsoft Excel, com a seguinte 
informação: sexo, idade, número de dias de internamento, número de reinternamentos do doente durante o período, indicação 
de realização ou não de antibioterapia, indicação dos antibióticos prescritos e respetivo número de dias de terapêutica individual 
e custos associados. Com base nesta informação foi realizada uma caracterização da amostra por estatística descritiva, com 
cálculos de tendência central (média), frequência e percentagens.   

resultados:
A amostra em estudo é constituída por 198 doentes, sendo que 54% são do sexo feminino e que 73% da amostra apresenta 
mais de 70 anos. Durante a fase de estudo, 145 doentes (73,2%) realizaram terapêutica antibiótica. O número médio de dias de 
antibiótico por DCI e por doente é igual ou inferior a 7 dias apenas para a cefuroxima e a doxiciclina, é igual ou superior a 14 dias 
para a ceftriaxona, a gentamicina e a penicilina e fica entre 8 a 14 dias para os restantes antibióticos. Pode observar-se ainda que 
o número de antibióticos por doente e por internamento aumenta com o número de dias de internamento, uma vez que em 
internamentos com 1 a 7 dias de duração (31,8%), a maioria (84,1%) dos doentes não faz antibioterapia ou realiza terapêutica 
apenas com um antibiótico; por sua vez, em internamentos com duração superior a 22 dias (27,8%), a maioria (52,7%) dos 
doentes realiza antibioterapia com 2 ou 3 fármacos. A taxa de cursos de antibioterapia com duração igual ou inferior a 7 dias é 
somente de 35,8%.    

conclusões:
De acordo com norma nº 006/2014 da DGS relativa à duração de terapêutica antibiótica(2), as infeções bacterianas devem, 
regra geral, ser tratadas com cursos de antibioterapia não superior a 7 dias, quadro que não se verifica no nosso estudo. Assim, 
tendo em vista a redução do número de dias de antibioterapia, dos custos, do número de dias de internamento e também da 
incidência de resistências, torna-se pertinente e urgente a implementação da referida norma que se encontra em discussão 
pública.    

bibliografia:
1. Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Vigilância da resistência aos antimicrobianos na Europa – 2011. 2012.
2. Direcção-Geral da Saúde. Duração de Terapêutica Antibiótica (norma nº 006/2014). 2014.    
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introduçÃo:
A gestão de risco possui uma importância vital no hospital. Com o crescimento das instituições e com o campo da saúde a 
evoluir, o número de riscos associados aos medicamentos multiplicam-se(1). Os erros de medicação e as suas consequências 
negativas constituem um grave problema de saúde pública, com repercussões do ponto de vista humano, assistencial e 
económico(2). Desta forma, torna-se fundamental concretizar ferramentas que permitam a gestão do risco para que se minimize 
a probabilidade de erro e se garanta a segurança do doente.   

obJectivos:
Definir e implementar estratégias de combate aos erros de medicação que promovam o incremento da segurança do circuito 
do medicamento com foco no doente.   

MÉtodos:
Realização de uma revisão bibliográfica através da análise de guidelines disponibilizadas por associações de farmácia hospitalar 
e segurança do medicamento; e de artigos disponíveis na base PubMed, desde 2000 até à presente data, intersetando os termos 
“risk management” e “hospital pharmacy”.   

resultados:
Após a análise realizada, foram implementas as seguintes medidas de minimização do risco: 
- redação informática das etiquetas de identificação do doente nas cassetes de dose unitária;
- introdução de indicações em medicamentos de alto risco: p.e., inscrição de “diluição obrigatória” na embalagem de soluções 
concentradas de electrólitos;
- diferenciação de embalagens idênticas de formulações orais e injetáveis: p.e., atropina vs. adrenalina (reembalagem das 
ampolas de adrenalina) e fluconazol injetável vs. cloreto de sódio 0,9% 50/100 mL (identificação da embalagem de fluconazol 
através da indicação “FLUCONAZOL”);
- indicação do modo de administração e dos solventes compatíveis para diluição: p.e., indicação da solução de diluição de 
amiodarona 150 mg/3mL (procedeu-se à indicação “diluir em glucose 5%”);
- padronização da identificação de medicamentos reembalados e sem identificação individual, seguindo um esquema de cores 
por dosagem;
- controlo e avaliação informática dos equipamentos de frio.   

conclusões:
As alterações indicadas permitiram uma simplificação dos processos, contribuindo para um menor número de erros relacionados 
com medicamentos (p.e., garantia do medicamento certo, na dose e pela via de administração adequada, para o doente certo). 
Assim, assegura-se a segurança do doente como fator prioritário.   

bibliografia:
1. Curtiss FR, Fry RN, Avey SG. Framework for pharmacy services quality improvement--a bridge to cross the quality chasm. Part 
I. The opportunity and the tool. J Manag Care Pharm. 2004;10(1):60-78. Epub 2004/01/15
2. ISMP España. Práticas para mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Disponível em:http://www.ismp-espana.
org/ficheros/Practicas%20para%20mejorar%20la%20seguridad%20de%20los%20medicamentos%20de%20alto%20riesgo..
pdf [acedido a: 02.09.2014]   
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introduçÃo:
Nem todas as dosagens necessárias ao cumprimento dos diversos esquemas terap&ecirc;uticos estão disponíveis na ind ústria 
farmac&ecirc;utica, pelo que o fracionamento de formas orais s&oacute;lidas surge com o objetivo de colmatar esta lacuna. 
Exige-se a esta manipulação um elevado rigor de modo a manter a qualidade, eficácia e segurança do plano terap&ecirc;utico.

obJectivos:
Avaliar a prática de fracionamento de comprimidos não revestidos num sector de reembalagem. 

MÉtodos:
Avaliou-se uma amostra de trinta comprimidos não revestidos e ranhurados de carvedilol 6,25 mg, furosemida 40 mg, 
amiodarona 200 mg, captopril 25 mg e varfarina 5 mg. Executou-se o fracionamento, com recurso a um instrumento cortante, 
para metade da dose no caso do carvedilol, furosemida, amiodarona e um quarto de dose no captopril e varfarina. Aplicou-se 
o ensaio de uniformidade de massa para as partes fracionadas de comprimidos ranhurados da Farmacopeia Europeia 8.&ordf; 
edição. A perda de massa durante o processo foi avaliada considerando-se resultado conforme para perdas inferiores a 3%. As 
pesagens foram realizadas em balança analítica marca e modelo Mettler toledo PB 153-S. 

resultados:
A perda de massa durante o processo de fracionamento foi de 1,54%, 0,86%, 0,98%, 0,34% e 6,71% para o carvedilol, furosemida, 
amiodarona, varfarina e captopril, respetivamente. 
No ensaio de uniformidade de massa todas as frações analisadas cumpriram as especificações do ensaio. Registou-se numa  
única fração de carvedilol um desvio &agrave; massa média de 77 %.

conclusões:
A avaliação do processo de fracionamento demonstrou uma perda de massa considerável no captopril resultando num ensaio 
não conforme. Neste caso, o tamanho pequeno e o fracionamento para um quarto de dose podem ser fatores determinantes 
para uma maior perda de massa. Salienta-se que não existe atualmente nenhuma orientação oficial para o limite de perda 
de massa de comprimidos fracionados, podendo neste estudo, os resultados estarem subvalorizados pela adoção de perda 
de massa inferior a 3%. No ensaio de uniformidade de massa, todas as frações satisfazem ao ensaio. Considera-se a prática 
de fracionamento realizada segura, no entanto é crucial a presença de ranhura ¡V desde que esta não se destine apenas a 
facilitar a divisão da forma farmac&ecirc;utica de modo a facilitar a sua deglutição, se tal vier descrito no respectivo Resumo 
das Características do Medicamento ¡V e sempre que possível proceder &agrave; utilização de dosagens já comercializadas de 
modo a não comprometer a resposta terap&ecirc;utica. 

bibliografia:
 „X European Pharmacopoeia, 2013. 8 th edition, Council of Europe – European Directorate for the Quality of Medicine.
„X Green G, Berg C, Polli JE, Barends DM. Pharmacopeial standards for the subdivision characteristics of scored tablets. USP 
Pharmacopeial Forum. 2009;35(6):1598-1611.
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introduçÃo:
Em Portugal, até ao final de 2012, foram identificados e notificados 42.580 portadores de VIH, dos quais 17.373 em estadio 
SIDA.1 O aumento de diagnósticos, associado ao elevado custo dos fármacos, constitui uma preocupação crescente para o 
SNS.2
Neste contexto, é fundamental que as instituições garantam uma boa gestão dos recursos existentes, com o desenvolvimento 
de estratégias terapêuticas que permitam uma redução de custos, sem comprometer a qualidade do serviço de saúde prestado 
ao doente e a sua adesão ao tratamento.

obJectivos:
Compreender se o switch de uma co-formulação em regime de comprimido único (Efavirenz 600mg/Emtricitabina 200mg/
Tenofovir 245mg) para um regime em separado dos mesmos princípios activos, com redução de custos, tem impacto na 
qualidade de vida do doente e implicações directas na sua adesão.

MÉtodos:
Para a avaliação da adesão foi feita uma análise retrospectiva dos registos de dispensa da terapêutica durante o ano de 2014, 
cruzada com os resultados laboratoriais. A descrição de efeitos adversos foi obtida, a partir de Junho 2014, através de entrevista 
ao doente, complementada com a informação descrita em diário clínico.
Foram analisados 159 doentes (110 indivíduos do sexo masculino; 49 do sexo feminino), na sua maioria com idades 
compreendidas entre os 35 e os 55 anos (76% da amostra).

resultados:
Verificou-se que 90.57% dos doentes têm uma adesão superior a 90% ao novo esquema, idêntica ao anterior regime. Em relação 
ao impacto na qualidade de vida, 37.74% dos doentes relataram o aparecimento de efeitos adversos (EA), dos quais 14.47% 
descreveram múltiplos EA. Destacam-se as alterações a nível do padrão de sono e do SNC em 37 doentes e o aparecimento de 
alergia/intolerância em 4 doentes que levou à descontinuação dos fármacos em 2 deles. 

conclusões:
A alteração para a toma de dois comprimidos não induz a uma redução da adesão. Apesar de se manter o tratamento com os 
mesmos princípios activos, os profissionais de saúde devem monitorizar possíveis alterações na sensibilidade do doente aos 
novos medicamentos.

bibliografia:
1. Departamento de Doenças Infecciosas, unidade de Referência e Vigilância Epidemiológica; Núcleo de Vigilância Laboratorial de 
Doenças Infecciosas – Infecção VIH/SIDA: a situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2012 [em linha]. INSA, IP. Lisboa : Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, 2013. [Consult. 16 Set 2014]. Disponível em: http://hdl.handle.net/10400.18/1622. 
ISBN: 978-972-8643-77-5
2. Guerreiro, Cristina [et al.] – Recomendações Portuguesas para o tratamento da infecção por VIH-1 e VIH-2 (2012). [em linha]. [Consult. 
14 Set 2014]. Disponível em: http://www.aidsportugal.com/Modules/WebC_Docs/GetDocument.aspx?DocumentId=2828
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introduçÃo:
A gestão de stocks é da responsabilidade do farmacêutico hospitalar. Esta assume, sobretudo no atual contexto de restrições 
orçamentais, um papel estratégico e fundamental para o controlo da despesa através do processo negocial da contratação 
pública.
O farmacêutico deve ser dotado de capacidades que permitam efetuar uma gestão de stocks, à qual está implícita uma gestão 
eficiente das aquisições. Para tal deve conhecer, desenvolver e aplicar todos os processos e metodologias inerentes a estas 
atividades.

obJectivos:
O principal objetivo incide na descrição e caracterização, das principais especificidades dos processos de aquisição de 
medicamentos e outros produtos farmacêuticos na farmácia hospitalar pública.

MÉtodos:
Procedeu-se a uma reunião e síntese das principais especificidades do processo de aquisição de medicamentos e outros 
produtos farmacêuticos na farmácia hospitalar pública, pautadas na legislação nacional e em diretivas comunitárias. 

RESULTADOS:
A contratação pública rege-se pelo código dos contratos públicos, encontram-se previstos os seguintes tipos de procedimentos 
concursais: ajuste directo, concurso público, concurso limitado por prévia qualificação, negociação e diálogo concorrencial. 
A determinação do procedimento a adotar é do critério das entidades ajudicantes e pode depender, entre outros, do valor 
económico ou da urgência na aquisição dos bens.
Existem contudo regras especiais da contratação pública das quais se enaltecem os acordos quadro. Estes acordos têm como 
objetivo fixar, antecipadamente, os termos dos contratos que venham a ser celebrados ao seu abrigo.
A execução orçamental das entidades públicas não pode conduzir, em qualquer momento, a um aumento dos pagamentos em 
atraso. Desta forma, a realização de despesa está implícita à atribuição de um cabimento prévio da execução orçamental, mas 
também de um compromisso que reflete a existência de fundos disponíveis na instituição.
O Tribunal de Contas é a entidade responsável pela fiscalização de todos os atos, contratos ou outros instrumentos que originem 
despesa numa instituição pública. Por imposição legal, um contrato de valor superior a 950.000€ só pode exercer os seus efeitos 
após o visto pela referida entidade. Encontra-se isento de fiscalização prévia um contrato de valor inferior a 350.000€. Caso o 
respetivo valor se encontre entre os 350.000€ e os 950.000€ inclusive, necessita obrigatoriamente de fiscalização, no entanto, 
pode produzir os seus efeitos antes do respetivo visto. 

conclusões:
A contratação pública é complexa e exigente, como consequência pode ser morosa. Neste contexto, as capacidades do 
farmacêutico devem ser elevadas e efetivas. Este profissional deve ser dotado de capacidades que permitam delinear com rigor 
as previsões de consumo para o ano de exercício seguinte, bem como de prever, atempadamente, a necessidade de abertura de 
novo procedimento concursal, à resolução de ruturas de stock, à indisponibilidade da atribuição de compromisso, entre outros.
Este trabalho constitui apenas um pequeno contributo para esta área vital da atividade farmacêutica crucial para o bom 
funcionamento de uma unidade hospitalar.     

bibliografia:
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introduçÃo:
As prescrições de Nutrição Parentérica (NP) não se encontram isentas de erro. Quanto maior a prematuridade do doente maior 
a relevância dos erros.1 Na validação da prescrição de NP, o farmacêutico é responsável por avaliar os aportes de nutrientes 
prescritos tendo como base os dados do Recém-Nascido (RN), tais como a Idade Gestacional (IG), o peso, a informação 
contemplada no diário clínico e as análises laboratoriais de modo a diminuir os erros de medicação.2 

obJectivos:
Avaliar quantitativa e qualitativamente as intervenções farmacêuticas na validação da prescrição da NP no Serviço de 
Neonatologia.

MÉtodos:
Estudo retrospectivo do registo das intervenções farmacêuticas, nas prescrições de NP em Neonatologia, efectuadas no 
período de Julho de 2012 a Agosto de 2014 (26 meses). Os parâmetros considerados foram: nº de prescrições de NP, nº e tipo 
de intervenções efectuadas e nº de intervenções aceite pelo médico. As intervenções foram categorizadas em relação à data de 
prescrição da NP, identificação do RN, dados do RN (peso, IG, data de nascimento), aporte entérico, aporte de micronutrientes, 
relação Ca/P, adição/omissão de heparina, osmolaridade e adição/omissão do volume e tipo de soro usado nos medicamentos 
em perfusão. A análise estatística dos dados foi realizada no programa Microsoft Office Excel® versão 2007. 

resultados:
Em 953 prescrições de NP em Neonatologia foram registadas 78 intervenções farmacêuticas, correspondente a 8% do total 
de intervenções efectuadas. Destas intervenções registaram-se 3 na data de prescrição da NP, 6 na identificação do RN, 11 nos 
dados do RN (peso, IG, data de nascimento), 3 no aporte entérico, 19 no aporte de micronutrientes, 3 na relação Ca/P, 18 na 
adição/omissão de heparina, 4 na osmolaridade e 11 na adição/omissão do volume e tipo de soro usado nos medicamentos em 
perfusão. 90% das intervenções farmacêuticas foram aceites pelo médico correspondente a 70 prescrições corrigidas.

conclusões:
Da análise dos resultados conclui-se que o farmacêutico tem um papel indispensável na validação das prescrições de NP de 
modo a diminuir os erros de medicação e aumentar a eficácia e segurança dos medicamentos e é um elemento importante na 
equipa clínica.

bibliografia:
1. BRITO, R. [et al.] – The effect of pharmaceutical interventions on parenteral nutrition in a neonatal intensive care unit 5 years 
after the introduction of electronic prescribing. European Journal of Hospital Pharmacy. Vol. 19 (2012). [Consult.17 Set 2014]. 
Disponível em: http://ejhp.bmj.com.
2. BATISTA, A. – Nutrição Parentérica em Recém-Nascidos Prematuros. Lisboa: Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, Departamento de Ciências Farmacêuticas, 2013. Tese de Mestrado. [Consult.17 Set 2014]. Disponível em: http://
recil.grupolusofona.pt.
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introduçÃo:
Eventos adversos (EAs), são danos sofridos pelo doente quando determinado medicamento lhe é administrado. Apenas um 
quarto destes relacionam-se de facto com a medicação e grande parte destes EAs devem-se às chamadas discrepâncias da 
medicação que afectam cerca de 70% dos doentes e cerca de um terço destas tem potencial para causar dano ao doente. 
Estas discrepâncias são erros de medicação passíveis de serem prevenidos com métodos de reconciliação da medicação eficazes.
Verifica-se uma grande heterogenia entre as intervenções de reconciliação, no entanto, identificam-se 4 factores determinantes 
e comuns:
1. Lista da medicação prévia à admissão, tão precisa/apurada e sintética quão possível; 
2. História medicamentosa baseada na melhor evidência possível (depende do entrevistador);
3. Transferências dos cuidados entre instituições são vulneráveis à ocorrência destas discrepâncias;
4. Intervenções alvo a doentes com maior risco, demonstram o melhor custo-benefício.

obJectivos:
 É objectivo principal deste projeto demonstrar os erros de reconciliação passíveis de prevenir com a implementação de um 
processo multidisciplinar de reconciliação da medicação, determinando as discrepâncias não intencionais detectadas. Ainda 
temos como objectivo secundário, tentar avaliar o impacto destas discrepâncias no doente e o dano potencialmente prevenido.

MÉtodos:
Durante o período de 3 meses, os doentes admitidos neste serviço vão ser incluídos neste estudo, ou seja, numa primeira fase, 
o farmacêutico responsável irá efetuar a reconciliação da medicação.
O farmacêutico fará uma lista da medicação do doente (recorrendo ao doente, família ou cuidadores deste, embalagens de 
medicamentos, histórico de consumos do CHSJ e outros registos de medicação. Compara-se esta lista com a prescrição médica 
em vigor no sistema informático (SGICM) e anota-se as discrepâncias encontradas.
Verifica-se com o psiquiatra se foram intencionais ou não, sendo então classificadas como minor, significantes, sérias ou 
perigosas.

resultados:
A recolha de dados ainda não terminou.
Nos resultados vou apresentar a população estudada em números absolutos e percentuais (quantos doentes incluídos, quantos 
de cada sexo e idade média). Vou ainda reportar os erros encontrados em números absolutos e respectiva percentagem, bem 
como a sua classificação quanto à sua gravidade. 

conclusões:
Vou tentar demonstrar a possível prevenção deste tipo de erros que a implementação de um processo multidisciplinar de 
reconciliação da medicação pode atingir e os seus potenciais benefícios em termos de qualidade e de impacto no doente, bem 
como oportunidades para mais melhorias.

bibliografia:
Mueller S.; Sponsler K.; Kripalani S.; Schnipper J.; Hospital-Based Medication Reconciliation Practices – A Systematic Review. 
ARCH INTERN MED [Em Linha] Vol. 172, nº 14 (2012), p. 1057-69. [Consultado a 27 Setembro 2013];
VARKEY P., CUNNINGHAM J., O’MEARA J., BONACCI R., DESAI N., SHEELER R.; Multidisciplinary approach to inpatient medication 
reconciliation in an academic setting. Am J Health Syst Pharm [Em linha] Vol. 64, nº 8 (2007), p. 850-4. [Consultado a 13 Setembro 
2013].
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introduçÃo:
A administração concomitante de vários medicamentos tem o potencial de causar interações medicamentosas (IMs) clinicamente 
indesejáveis. A capacidade dos profissionais de saúde para detetar IMs é limitada, passando frequentemente despercebidas 
aquando da prescrição pelo médico e validação por parte do farmacêutico. 

obJectivos:
Analisar retrospetivamente potenciais IMs no Serviço de Medicina I do Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) no período 
compreendido entre 1 de Janeiro e 30 de Junho de 2013. 

MÉtodos:
Na fase inicial, foi obtido o histórico da terapêutica medicamentosa de cada doente, utilizando o sistema informático do CHCB. 
De seguida, procedeu-se à análise de toda a medicação administrada. Potenciais IMs foram identificadas utilizando o programa 
Micromedex® Drug Information 2.0.1 

resultados:
Dos 300 perfis farmacoterapêuticos analisados, 207 (69%) foram identificados como apresentando pelo menos uma potencial 
interação medicamentosa. Das 784 IMs identificadas, a frequência de interações contra indicadas foi de 1,0 % (8/784), seguida 
de 44,6% (350/784) de interações major e 54,3% (426/784) de interações moderadas. As 10 IMs mais comuns representam 
30,9% (242/784) das interações. A enoxaparina foi o medicamento mais frequentemente envolvido nas interações clinicamente 
significativas (72 casos), seguido da amiodarona (55 casos) e da aspirina (43 casos). 

conclusões:
A frequência de potenciais IMs foi relativamente elevada, tendo as interações clinicamente significativas ocorrido numa 
proporção considerável de doentes internados. O trabalho desenvolvido pode contribuir para a deteção rápida e eficaz das 
interações clinicamente mais significativas, através da implementação de alertas informáticos, aquando da prescrição médica e 
validação farmacêutica, visando as interações identificadas no presente estudo. 

bibliografia:
1- DRUGDEX System Micromedex 2.0. Greenwood Village, CO: Thompson Reuters (Healthcare) Inc.; (Micromedex Healthcare 
Series) [Internet database] updated periodically [cited 2014 April]. 
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introduçÃo:
O Complexo de Factores Protrombínicos (CFP) está indicado no tratamento e profilaxia peri-cirurgica da hemorragia: na 
deficiência congénita e adquirida dos fatores de coagulação do complexo protrombínico, nomeadamente a provocada pelo 
tratamento com antagonistas da vitamina K ou em caso de sobredosagem destes fármacos. A sua utilização, os custos associados 
e o seu perfil de risco podem sustentar uma oportunidade de intervenção farmacêutica.  

obJectivos:
Caracterizar o perfil de utilização de CFP na ULSBA no período de janeiro de 2012 a julho de 2014. Identificar necessidades de 
intervenção farmacêutica na gestão destas terapêuticas.  

MÉtodos:
Análise de todas as prescrições de CFP no período em estudo. Revisão dos processos clínicos, sistematização de dados 
demográficos e clínicos dos doentes. Utilização da codificação SOC (System Organ Class)1.  

resultados:
Foram identificadas 44 prescrições (42 doentes) dos quais 36 estão sujeitos a anticoagulantes orais (ACO) por vasculopatias, 
cardiopatias e procedimentos cirúrgicos. As doses prescritas foram em regra inferiores às referidas no Resumo das Características 
do Medicamento (RCM)2. Não foram reportadas reações adversas medicamentosas (RAM´s). Dos doentes anticoagulados, 58,3% 
estão medicados com varfarina, 36,1% com acenocumarol e apenas 2 fazem inibidores diretos da trombina (IDT). A maioria dos 
doentes são polimedicados com terapêuticas que interferem com ACO potenciando o seu efeito. Quanto aos valores de INR 
(International Normalised Ratio), 25% dos doentes apresentam valores dentro do intervalo terapêutico (destes, 82% foram 
submetidos a CFP por cirurgia de urgência), e 56% possuem valores superiores a 6 sendo a hemorragia ativa e o alto risco 
hemorrágico o motivo da prescrição.  

conclusões:
A maioria das prescrições de CFP está de acordo com as indicações descritas no RCM. Na falta de evidência científica consistente 
da eficácia do CFP na reversão de IDT, e na ausência de antídoto seletivo, a estratégia clínica deve passar pela definição de 
protocolos. A utilização de baixas doses pode contribuir para a ausência de RAM´s. A elevada percentagem de doentes com 
INR superior a 6 vem salientar a importância do acompanhamento destes doentes com monitorizações frequentes e ajustes 
posológicos. O Farmacêutico Hospitalar deve colaborar na gestão do risco inerente à utilização de ACO, na adequação das doses 
dos CFP e na educação ao doente e profissionais. A reconciliação terapêutica poderá ser uma ferramenta de minimização de 
erros e torna-se necessária nos Serviços Hospitalares como instrumento de atenção farmacêutica e promoção da segurança do 
doente.  

bibliografia:
1.Guia introdutório MeDRA versão 16.0, março 2013
2.Octaplex RCM, Octapharma Lda, fevereiro 2014  
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introduçÃo:
A Imunoglobulina normal humana contém principalmente imunoglobulina G, com um amplo espectro de anticorpos contra 
agentes infecciosos. 
Atualmente há evidências clínicas suficientes, que demostram que o uso de Imunoglobulina humana inespecífica, reduz o 
número e a gravidade das infeções e hospitalizações, e que isso se traduz numa redução da mortalidade e uma melhoria da 
qualidade de vida dos doentes.
A experiência clínica com o uso de imunoglobulinas endovenosas tem aumentado substancialmente em inúmeras especialidades 
médicas. Inicialmente era utilizada apenas em doentes imunodeficientes, no entanto, a sua utilização foi alargada a doenças 
auto imunes e inflamatórias e nos dias de hoje, a utilização offlabel é prática corrente nas unidades hospitalares. 
As imunoglobulinas constituem uma importante arma terapêutica em inúmeras patologias, como agentes de reposição 
e imunomodulação. No entanto, o seu uso é muitas vezes questionado e ponderado, devido ao elevado custo e eficácia na 
patologia em questão.

obJectivos:
Analisar as patologias associadas à administração de imunoglobulina humana inespecífica no Hospital de Braga, em doentes 
seguidos em Hospital de dia, de janeiro a agosto de 2014. 

MÉtodos:
Análise estatística das patologias associadas à prescrição de imunoglobulinas inespecíficas, sendo as variáveis de estudo, as 
especialidades médicas associada à prescrição e a inclusão ou não nas indicações constantes no Resumo das Características do 
Medicamento (RCM).

resultados:
Tendo como população de estudo os 59 doentes atualmente em tratamento com Imunoglobulina humana, verifica-se que 
esta foi prescrita para 21 patologias distintas. Cerca de 15% dos doentes são seguidos por Dermatologia, 17% pela Medicina 
Interna, 66% pela Neurologia e 2% por Otorrinolaringologia. Avaliando cada uma das indicações terapêuticas, verifica-se 
que 37% destas indicações está aprovada no RCM e 67% são indicações off-label. A indicação terapêutica na prescrição de 
Imunoglobulina humana pela especialidade de Medicina Interna é aprovada pelo RCM em 100% dos casos, enquanto na 
Dermatologia sucede o oposto. Na Neurologia, 69% das indicações prescritas são off-label e 31% estão aprovadas no RCM. Na 
consulta de Otorrinolaringologia o único doente em tratamento possui indicação off-label.

conclusões:
A utilização de imunoglobulina demonstra ser benéfica, quando o tratamento convencional das patologias não é suficiente.
É importante a monitorização do tratamento com imunoglobulinas, principalmente devido aos riscos inerentes à sua 
administração, ao impacto económico, bem como, à falta de evidências clínicas para utilizações não aprovadas.

bibliografia:
Resumo das Características do Medicamento – Ig Vena 50mg/ml
www.sefh.es/.../57.../jueves_1630_salaC1_gemeh_tamara_perez_roble.pdf>. – Consultado a 20/09/2014.
www.sefh.es/sefhpublicaciones/.../jueves_1630_salaC1_oral_yara_alonso.p.> – Consultado a 20/09/2014.
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introduçÃo:
A resistência a antibióticos é um dos mais relevantes problemas de saúde e está correlacionada com a utilização destes 
medicamentos. Sendo Portugal um dos países da Europa com maiores taxas de resistência aos antimicrobianos, a Direcção Geral 
de Saúde (DGS) estabeleceu metas para redução do consumo de antimicrobianos, com particular enfoque nos carbapenems 
e quinolonas1. A Dose Diária Definida por 100 camas-dia (DDD/100c-d) é o indicador mais adequado para monitorização do 
consumo de antibióticos em ambiente hospitalar.

obJectivos:
Analisar o consumo de carbapenems e quinolonas no internamento do Hospital Beatriz Ângelo (HBA), através do cálculo das 
DDD/100c-d.

MÉtodos:
Análise retrospectiva de dados de consumo de quinolonas e carbapenems, de forma a proceder ao cálculo das DDD/100c-d, 
referentes aos doentes internados no HBA nos serviços de Cirurgia (90 camas), Medicina 3 (120 camas), Medicina 4 (90 camas) e 
Medicina Intensiva (22 camas), entre Janeiro 2013 e Junho 2014, agrupados em três períodos de seis meses.

resultados:
O consumo de meropenem teve valores mínimos e máximos de 6,4 e 7,3DDD/100c-d nas especialidades cirúrgicas (EC), de 
6,9 e 11,6DDD/100c-d nas especialidades médicas (EM), e de 19,7 e 25,2DDD/100c-d no serviço de Medicina Intensiva (MI). 
À excepção da MI, observou-se um aumento do consumo de meropenem no segundo semestre da análise. Por outro lado, o 
consumo de ertapenem foi mais elevado nas EC, variando entre 3,2 e 3,3DDD/100c-d, sem variações sazonais. Nas EM e na MI, o 
consumo de ertapenem foi relativamente baixo, variando entre 0,4 e 2,1DDD/100c-d, embora se tenha observado um aumento 
do seu consumo de 11 a 78% entre o primeiro e último semestres da análise. O consumo de quinolonas foi mais elevado nas EM, 
(entre 2,7 e 4,4DDD/100c-d para ciprofloxacina e entre 3,5 e 4,6DDD/100c-d para levofloxacina). O consumo de ciprofloxacina 
e levofloxacina foi baixo na MI (entre 0,2 e 1,4DDD/100c-d). Entre o primeiro e o último semestre da análise, verificou-se um 
decréscimo de 26% no consumo de ciprofloxacina nas EC e entre 22% e 31% nas EM. No entanto, verificou-se um aumento de 
5% a 17% do consumo de levofloxacina nas EM. O consumo de meropenem entre o primeiro e o último semestre da análise 
decresceu entre 1% e 6% nas EM, e em 3% na MI.

conclusões:
De uma forma geral, observou-se um decréscimo de consumo de quinolonas e de carbapenems nas diferentes especialidades 
do HBA, durante o período em análise. Esta diminuição poderá dever-se à melhoria do sistema de prescrição de antimicrobianos 
do HBA, que dispõe de recomendações e ordens de suspenção automática por patologia. Não foi possível a comparação directa 
com as metas estabelecidas pela DGS, dado que estas estão expressas em DDD/1000 habitantes/dia. Com base nos resultados 
deste estudo, irá proceder-se à revisão das orientações técnicas e serão implementadas medidas para proceder a descalação 
precoce de antibióticos de largo espectro, de forma a assegurar a tendência de diminuição do consumo destas classes de 
antibióticos.

bibliografia:
1. Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infecções e Resistências aos Antimicrobianos. Direcção Geral de Saúde, 2013.
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introduçÃo:
Do ponto de vista farmacêutico, não existe nada mais actual e mais tradicional que a terapêutica individualizada (preparação de 
uma formulação para tratamento de um doente).
Apesar do enorme desenvolvimento da indústria farmacêutica, existem ainda lacunas em alguns campos terapêuticos, 
provavelmente menos atractivos a nível económico, devido ao reduzido número de doentes. 
No entanto, os doentes afectados necessitam de medicação eficaz para as suas patologias, tendo o farmacêutico um papel 
fulcral na preparação de formulações adaptadas individualmente. 
A Oftalmologia é uma especialidade médica que frequentemente recorre à preparação de medicamentos manipulados, dada a 
escassez de alternativas que a indústria farmacêutica apresenta para o tratamento de algumas patologias oftalmológicas.

obJectivos:
Evidenciar a necessidade da preparação de medicamentos não disponibilizados pela indústria farmacêutica e assim colmatar 
algumas lacunas terapêuticas em oftalmologia.

MÉtodos:
Avaliação da evolução do número de formulações magistrais preparadas nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de S. 
João para o Serviço de Oftalmologia ao longo de 3 anos (2012-2014).

resultados:
Ao longo dos últimos 3 anos temos assistido a um aumento crescente do número de formulações magistrais preparadas para 
Oftalmologia, com especial destaque para os imunossupressores, antimicrobianos e soro autólogo. No final de 2014 será 
expectável um aumento de aproximadamente 90% na produção de frascos de colírios em relação a 2012.

conclusões:
A manipulação de medicamentos é uma actividade altamente técnica, com uma importância enorme na farmacoterapia e de 
um valor inquestionável no campo da clínica, sobretudo na resolução de problemas individuais.
A preparação deste elevado número de colírios permitiu colmatar a lacuna existente ao nível de alternativas terapêuticas para 
este nicho de doentes.
Graças à colaboração multidisciplinar do Serviço de Oftalmologia e dos Serviços Farmacêuticos, consegue-se disponibilizar e 
optimizar uma terapêutica individualizada válida e eficaz centrada em cada doente.

bibliografia:
1. Herreros,José Mª Alonso; Preparación de medicamentos y formulación magistral para oftalmología; Edições Diaz de 
Santos,2003
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introduçÃo:
A cistinose é uma doença sistémica, genética, autossómica recessiva, causada pela acumulação intracelular de cistina e com 
comprometimento da função de diversos órgãos. As crianças com cistinose exibem problemas renais específicos (resultando 
na diminuição da reabsorção de eletrólitos e nutrientes) e de crescimento, quadro designado por síndrome de Fanconi.  
O tratamento consiste na substituição das substâncias perdidas na urina através da suplementação com potássio, fosfato, 
vitamina D e bicarbonato de sódio para neutralização da acidose sanguínea. 

obJectivos:
Avaliar a intervenção farmacêutica num caso clínico de síndrome de Fanconi. 

MÉtodos:
Pesquisa bibliográfica sobre um caso clínico e seu tratamento farmacológico, nomeadamente a disponibilidade da medicação 
prescrita no mercado nacional/internacional e alternativas à falta de comercialização destes.

resultados:
I. Análise do caso clínico
Tratamento prescrito:
Indometacina 2mg/ml susp. oral (1-3mg/kg/dia); Sol. oral Joulie (Acido fosfórico 57.8mg/ml + fosfato sódio 136mg/ml; 1-3g/
fosfato/dia); Mercaptamina cáps. (1,3g/m2/dia); Cloreto potássio 75mg/ml (10mEq K) (2-5mEq/Kg/dia); Bicarbonato sódio 
84mg/ml (8.4%) sol inj (3-10mg/kg/dia), Alfacalcidol 2mcg/ml sol oral (0.05mcg/kg/dia); Colírio cisteamina a 0.55% (2 gotas, 
2id).
II. Medicação comercializada: Mercaptamina 150mg cáps. (medicamento órfão); Cloreto potássio 75mg/ml (10mEq K) sol inj; 
Bicarbonato sódio 84mg/ml (8.4%) sol inj; Alfacalcidol 2 mcg/ml sol oral.
III. Medicação não comercializada (preparada na Unidade de Manipulação Clínica): Indometacina susp. oral; Sol. oral Joulie ; 
Mercaptamina papeis medicamentosos: para ajuste de dose; Colírio cisteamina.

conclusões:
A intervenção farmacêutica favoreceu a disponibilização do tratamento ao doente permitindo o ajuste de dose, facilitando a 
administração e a adesão à terapêutica.
A dispensa de mercaptamina em papéis medicamentosos favorece o seguimento evolutivo do doente, sendo ainda facilitado  
o ajuste de dose consoante a evolução ponderal da criança.
Graças à intervenção multidisciplinar do Serviço de Pediatria e Serviços Farmacêuticos, consegue-se optimizar o tratamento e 
incrementar estratégias terapêuticas efectivas.

bibliografia:
1.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001374/,acedido a 8/09/2014
2.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3856211, acedido a 16/09/2014
3.http://www.merckmanuals.com/professional/genitourinary_disorders/renal_transport_abnormalities/fanconi_syndrome.
html#v1057791
4.http://www.uspharmacist.com/content/d/health_systems/c/28622/; 5. A.Fauci, E.Braunwald, D.Kasper, S.Hauser, D.Longo, 
J.Jameson, J.Loscalzo; Harrison, Medicina Interna; 17 ed.- Rio de Janeiro: MacGraw-Hill, 2008; 6. F. Emma et al., Nephrotic 
Cystinosis: an international consensus document. Nephrol Dial Transplant (2014) 29:IV87-IV94.
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introduçÃo:
O cancro da mama é o mais comum nas mulheres e apesar dos avanços atuais é ainda  a principal causa de morte por cancro na 
mulher. O pertuzumab(PTZ) está indicado, em associação com trastuzumab(TTZ) e docetaxel(TXT) em adultos com cancro da 
mama Her2 positivo, metastizado ou localmente recorrente não ressecável, que não tenham recebido previamente tratamento 
Her2 ou quimioterapia para a sua doença metastática. O PTZ e o TTZ têm afinidade para epitopos diferentes do receptor Her2, 
não competindo um com o outro, resultando em mecanismos complementares que inibem a sinalização do Her2, aumentando 
a atividade anti-proliferativa.            

obJectivos:
Descrição do caso clínico de uma doente em tratamento com bloqueio duplo anti Her2.                

MÉtodos:
Consulta do processo clínico e do perfil farmacoterapêutico da doente.              

resultados:
Doente 42 anos, sexo feminino, diagnóstico de cancro da mama em 4/2008, classificado como T3 N1 estadio IIIA, 
histologicamente carcinoma ductal invasivo, G2, RE+, RP- e Her2+. Iniciou 4 ciclos de TXT a 4/2008 seguidos de 4 ciclos de 
epirrubicina+TXT. Resposta parcial seguida de 5 semanas de radioterapia pré operatória e a 1/2009 mastectomia direita radical 
modificada e castração cirúrgica. Inicia 18 ciclos de TTZ adjuvante a 3/2009 até 3/2010, associado ao anastrazol, que manteve 
até 7/2013. Tomografia por emissão de positrões(PET) a 9/2010 sem alterações metabólicas suspeitas de doença e atividade 
loco-regional e à distância. A 7/2013 PET apresenta suspeita de metastização hepática e ganglionar abdominal. Ressonância 
magnética confirma metastização hepática maciça. A 8/2013, inicia 5 ciclos de epirrubicina+ciclofosfamida e em dezembro 
passa a TXT+TTZ. Proposta para associar PTZ a 10/2013  inicia a 3/2014. No 1º ciclo TTZ+PTZ não fez TXT. A 4/2014 tem marcador 
negativo, continua sem  TXT e pediu-se PET que  não identificou alterações metabólcas suspeitas de doença e atividade loco-
regional ou à distância. Mantém TTZ+PTZ, associado a letrozol iniciado a 7/2014. Todas as angiografias de radionuclídeos de 
equilíbrio realizadas demonstraram função  ventrícular esquerda normal.            

conclusões:
Doente com carcinoma da mama Her2+, fez quimioradioterapia neo-Adjuvante, cirurgia e tratamento adjuvante com TTZ e 
anastrazol. Metastização hepática maciça após 3 anos livre de doença. Re-inicia quimioterapia e é proposta para quimioterapia 
paliativa com TXT+TTZ+PTZ. Após 4 ciclos de TXT+TTZ seguidos de 8 ciclos de TTZ+PTZ, associando o letrozol, a PET indica boa 
resposta à terapêutica instituida e aparente remissão completa das lesões secundárias.A terapêutica dirigida nesta situação 
clínica, parece indicar boa resposta, com boa tolerância para a doente.            

bibliografia:
RCM de pertuzumab disponível em http://www.ema.europa.eu/docs/pt_PT/document_library/EPAR_-_Product_Information/
human/002547/WC500140980.pdf acedido a 15/09/2014.
RCM de trastuzumab disponível em  http://www.ema.europa.eu/docs/pt_PT/document_library/EPAR_-_Product_Information/
human/000278/WC500074922.pdf acedido a 15/09/2014.
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introduçÃo:
Sendo a via oral a via de eleição para a administração de fármacos, frequentemente não é possível a sua utilização porque 
muitos dos doentes internados a têm interdita ou apresentam dificuldades de deglutição. 
Nestas circunstâncias, a opção pode ser administrar os fármacos pela mesma sonda da nutrição. Esta situação configura um 
risco potencial de interacções clínicas significativas, que podem comprometer o perfil farmacocinético do medicamento e a sua 
acção farmacológica, bem como provocar alterações físico-químicas no preparado nutricional a administrar.
Evitar ou, pelo menos, minimizar estes problemas consegue-se seleccionando o medicamento e a forma farmacêutica com menor 
probabilidade de originar complicações e administrá-la de forma correcta. Com esse intuito foram elaboradas recomendações e 
normas que este Guia compila de forma simples e de consulta fácil.

obJectivos:
O objectivo deste trabalho visou responder à necessidade crescente de ter rapidamente disponível informação técnica sobre 
administração de fármacos por sonda de uma forma sintetizada e de fácil consulta.  

MÉtodos:
Desenvolveu-se a seguinte metodologia:
Consulta de diversas fontes de informação especializada.
Para cada medicamento a recolha de informação incluiu: grupo terapêutico, forma farmacêutica, manipulação, possibilidade 
de administração gástrica e duodenal, tipo de interacção com alimentos, horário recomendado de administração, vias de 
administração alternativas para o mesmo fármaco e fármacos alternativos .

resultados:
Este manual está organizado em 6 capítulos e contém recomendações gerais de administração de fármacos e recomendações 
específicas para cada um dos 350 medicamentos incluídos.

conclusões:
A optimização do processo de administração dos fármacos é uma contribuição para a melhoria da prestação de cuidados, ao 
salvaguardar aspectos técnicos fundamentais ao uso correcto do medicamento, o que se traduz inevitavelmente em ganhos 
em saúde.
O Farmacêutico do “novo hospital”, o hospital do 3º milénio, é cada vez mais farmacólogo, mais clínico, mais economista. A sua 
contribuição para o aumento da qualidade de cuidados de saúde, com desenvolvimento e optimização da segurança sanitária, 
promove uma economia racional de custos que beneficia todos, sobretudo, a sociedade como um todo.
O “Guia de administração de medicamentos por sonda” constitui uma contribuição farmacêutica para tudo o que foi atrás 
referido. 

bibliografia:
http://www.infarmed.pt/infomed/inicio.php
http://www.elcomprimido.com/FARHSD/VADGUIAFAR2004Sonda.pdf
http://www.nutricionhospitalaria.com/mostrarfile.asp?ID=3751 
http://www.degluciondemedicamentos.com/  
http://www.senpe.com/publicaciones/senpe_libros/admon_farmacos2008.pdf 
  
notas:
Sem conflito de interesses  
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introduçÃo:
O potencial da gravidade ou severidade da interacção é particularmente importante para a decisão sobre os riscos e benefícios 
de polimedicação ou a necessidade de se optar por um tratamento alternativo.
Muitos pacientes requerem uma terapia com várias drogas, frequentemente sob a supervisão de vários médicos. Isto aumenta 
o risco de interacções medicamentosas, o que torna fundamental o conhecimento das mesmas e identificação precoce de 
pacientes de risco.
Com o ajuste de dose ou mudanças no esquema posológico, os efeitos nefastos de muitas interacções podem ser diminuídos 
ou evitados, porém, em alguns casos, pode ser necessário mudar ou suspender o(s) medicamento(s), objectivando uma 
terapêutica mais segura.
As interações podem ser classificadas em major, moderadas e minor. Foi no grupo das interações major (IM) que focamos o 
nosso estudo, dado que os seus efeitos podem ameaçar a vida do paciente ou resultar em sequelas permanentes.

obJectivos:
O objectivo deste estudo é identificar as IM mais frequentes e os medicamentos envolvidos. Posteriormente, elaborar um plano 
de intervenção focando a nossa atenção na prevenção da ocorrência das mesmas.   

MÉtodos:
Estudo retrospectivo das interacções medicamentosas em todas as prescrições feitas aos doentes que tiveram alta do serviço 
de Medicina I do Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E.,entre Fevereiro e Março de 2014, por consulta do processo clínico do doente. 
Foi realizada análise estatística descritiva dos dados.
Foram recolhidos os seguintes dados: número de doentes, idade média, nº médio de fármacos prescritos/doente, nº máximo de 
interações major/doente, % de prescrições sem interacções detectadas; % de prescrições com potencial de interacções major, 
principais medicamentos envolvidos e interacção mais frequente.   

resultados:
234 prescrições, idade média 75.3±15.2anos (142&#9792;,102&#9794;), nº médio fármacos prescritos/doente: 11.5±4.5 
medicamentos/doente; nº máximo de IM detectadas: 11; 2.5% das prescrições sem interações detectadas; 71.4% de prescrições 
com IM; Enoxaparina (10.9%) e cloreto de potássio (9%) são os fármacos responsáveis pelo maior nº de IM, a IM mais frequente 
é entre o ácido acetilsalicílico e enoxaparina (11.1%).   

conclusões:
Após análise dos dados verificámos que existem um enorme número de potenciais interacções farmacológicas por prescrição. 
Isto leva-nos a concluir que esta é sem dúvida uma área onde o farmacêutico deve intervir, de forma a aumentar a segurança 
na administração de medicamentos.
A elaboração de um plano de intervenção (notificação ao médico, recomendações de prevenção...) para as IM mais frequentes 
contribuirá, com toda a certeza, para uma melhoria na prestação de cuidados de saúde, onde o medicamento assume um dos 
papéis principais.

bibliografia:
• Drug Information Handbook, Lexicomp´s Drug Reference Handbooks, 20 th Edition, American Pharmacists Association;
• http://www.infarmed.pt/infomed/inicio.php
• http://www.drugs.com 

notas:
Sem conflito de interesses
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introduçÃo:
A cadeia de frio do medicamento pode sofrer rotura por fatores de natureza variada podendo conduzir à perda de efetividade 
e a problemas de segurança. Há ainda que ter em conta o impacto económico negativo para o hospital. As consequências 
causadas por este tipo de acidente obrigam à necessidade de elaboração de um plano de avaliação e controlo do risco de rotura 
da cadeia de frio – plano de gestão de risco – e de um plano de redução do seu impacto – plano de contingência.  

obJectivos:
Elaborar um Plano de Gestão do Risco e um Plano de Contingência para rotura da cadeia de frio de medicamentos termolábeis.  

MÉtodos:
Na elaboração do Plano de Gestão do Risco adotou-se a metodologia recomendada pela Quality Risk Management guideline da 
ICH. Foi igualmente feita uma pesquisa bibliográfica de estudos já realizados nesta área. O Plano de Contingência consistiu na 
elaboração de procedimentos e reunião de documentos tendo por base o Plano de Gestão do Risco, informação dos laboratórios 
farmacêuticos, informação nos RCM e dados de estabilidade obtidos da pesquisa bibliográfica.  

resultados:
Foram elaborados um Plano de Gestão de Risco e um Plano de Contingência. No Plano de Gestão de Risco estão identificados 
os tipos de risco de rotura da cadeia de frio e as suas causas e é feita uma análise em termos de impacto e probabilidade. Para 
cada risco identificado estabeleceram-se medidas redutoras do seu impacto e probabilidade (medidas de controlo do risco). 
No nosso Hospital foram identificados como riscos de maior probabilidade os relacionados com a quebra de energia e, nestes, 
o de maior impacto a quebra do fornecimento geral de energia. O Plano de Contingência reúne procedimentos para cada risco 
específico, uma ficha de registo de acidente, uma tabela de estabilidade dos medicamentos e uma tabela com os contactos dos 
laboratórios fornecedores.  

conclusões:
Os Planos de Gestão de Risco e de Contingência na rotura da cadeia de frio deveriam ser parte obrigatória dos documentos 
de suporte dos farmacêuticos hospitalares e de apoio à gestão do medicamento. São na realidade uma extraordinária 
ferramenta para a melhoria contínua da qualidade, com ganhos consideráveis de segurança, eficiência e económicos. Não só 
os medicamentos de frio são frequentemente prescritos nos hospitais como se tratam de medicamentos de elevado custo, 
tornando-se, assim, uma possível fonte de prejuízo para quem assume não analisar e controlar os riscos de uma quebra na 
cadeia de frio. Deste modo, um procedimento que diminua a probabilidade e o impacto do risco de rotura da cadeia de frio 
constitui um valor acrescentado na gestão destes medicamentos.  

bibliografia:
ICH, Quality Risk Management – Q9, 2005  

notas:
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introduçÃo:
O paracetamol intravenoso (IV) está indicado no tratamento da febre e da dor moderada de curta duração, após cirurgia, 
quando a administração por via IV é clinicamente justificada por uma necessidade urgente de tratar a dor ou a hipertermia e/
ou quando outras vias de administração não são passíveis de utilização. A administração por via IV tem desvantagens do ponto 
de vista da segurança, utilização de consumíveis, tempo de administração e custo. A alteração da via IV para per os (PO),deverá 
ser considerada sempre que a via oral esteja disponível.

obJectivos:
Avaliar o impacto da intervenção farmacêutica (IF) na alteração da via de administração do paracetamol IV para PO.

MÉtodos:
Estudo descritivo, observacional e transversal, para caracterização do padrão habitual de prescrição de paracetamol IV em 
doentes adultos internados, em Abril de 2013, num hospital geral, central com 350 camas. Foram identificadas e analisadas 
todas as prescrições de paracetamol IV à terça-feira, seguido de estudo transversal com IF no mesmo dia das três semanas 
seguintes. Após identificação das prescrições de paracetamol IV elegíveis para alteração, as recomendações foram registadas 
no processo clínico e a taxa de aceitação avaliada após 24h. Foi efectuada a comparação entre a frequência da alteração da 
terapêutica nos grupos com e sem intervenção. Os dados recolhidos foram tratados no programa SPSS 17.0, utilizando um nível 
de significância de 1%. Foi efectuada análise descritiva, a associação estatística entre as variáveis foi avaliada através do teste 
qui-quadrado.

resultados:
Na fase sem IF foram identificadas 39 prescrições de paracetamol IV, das quais 31 tinham indicação para alteração da via, que 
foi efectuada em 2. No fase com IF das 106 prescrições identificadas, 94 tinham indicação para alteração, que foi efectuada em 
38 (6.4% vs 40.4%, p<0.001:CI 99%). A taxa de aceitação foi superior nos serviços cirúrgicos, 48.6% versus 35.6% nos serviços 
médicos.

conclusões:
A terapêutica IV tem associado um maior risco e custo (26 vezes superior). A IF aumentou em 6 vezes a alteração da via de 
administração, com diferença estatisticamente significativa entre o grupo com e sem intervenção, contribuindo para a melhor 
utilização do paracetamol no hospital. 

bibliografia:
1.Intravenous paracetamol: a guide to its use in pain and fever. Journal: Drugs & Therapy Perspectives.2009;25(5):5–8
2.Department of Clinical Pharmacology, Christchurch Hospital. Paracetamol-oral or intravenous?2011

notas:

P50
avaLiação do iMPaCto da intervenção farMaCêUtiCa  
na aLteração da via adMinistração do ParaCetaMoL



77 7.ª Semana APFH – XVII Simpósio Nacional  |  Centro de Congressos do Estoril, 19 a 22 de novembro 2014

POSTERS

autores:
Cristina Rita de Figueiredo Raposo Barreiras, Pedro Nuno Silva Gomes
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE

introduçÃo:
Nos últimos anos existiram vários progressos na área da Biotecnologia levando ao desenvolvimento e comercialização de 
diversos anticorpos monoclonais com utilização em diversas áreas: Oncologia, Cardiologia, Imunologia, Diagnóstico.
Os anticorpos monoclonais têm alta especificidade com poucos efeitos adversos e a sua aplicação é alvo de investigação nas 
doenças que necessitam de tratamento clínico ou cirúrgico agressivo. 
Os anticorpos monoclonais (mabs) tornaram-se assim um componente importante mas dispendioso no tratamento oncológico.

obJectivos:
O objectivo deste trabalho é demonstrar o impacto económico dos anticorpos monoclonais em Oncologia, comparando estes 
custos relativamente aos custos totais com medicamentos oncológicos.            

MÉtodos:
Foi efectuado a recolha de dados referente ao consumo de medicamentos oncológicos e anticorpos monoclonais no serviço 
de Quimioterapia- Hospital de Dia durante o periodo de 2009 a 2013 (1ºsemestre) recorrendo ao programa informático CPC-
HS. Foi realizado tratamento estatistico dos dados recorrendo ao programa EXEL e avaliado o peso económico dos Anticorpos 
monoclonais no total de medicamentos consumidos pelo Serviço tendo em conta o número de doentes tratados.
Foi também analisada a distribuição de custos dos diferente anticorpos monoclonais.         

resultados:
Do estudo comparativo de custos, podemos concluir que existiu uma diminuição significativa de consumo de medicamentos 
oncológicos em 2012 e de doentes tratados. Esta tendência mantem-se no 1º semestre de 2013 relativamente ao periodo 
homólogo do ano anterior. Já a percentagem relativa aos anticorpos, no 1º semestre de 2012 e 2013, assim como o valor 
absoluto, subiu (53 para 55%) em parte explicada pela introdução de uma nova molécula (Ipilimumab).       

conclusões:
O desenvolvimento de anticorpos monoclonais pela Biotecnologia tem oferecido novas esperanças para o tratamento de várias 
doenças virais, inflamatórias, auto-imunes e neoplásicas. Os anticorpos monoclonais representam um grande avanço na área 
oncológica, apresentando vantagens de maior eficácia e menor toxicidade relativamente a terapêutica citotóxica mas o seu 
elevado custo determina que o seu uso deva ser realizado com base em estudos de custo-eficácia.
Existe porém a expectativa da progressiva redução dos custos à medida que a tecnologia de produção se amplie a vários paises.
O continuo sucesso no desenvolvimento destas terapêuticas exige ainda investigação cliníca para se conseguir optimizar a 
utilização destes fármacos selecionando os doentes que irão beneficiar deles.
O conhecimento Farmacoeconómico, ou seja o impacto desses fármacos em relação ao binómio custo-benefício, só será 
completo se forem realizados estudos nacionais.
Só assim deverão ser atualizadas recomendações na utilização destes fármacos.

bibliografia:
Cancer Reasearch UK. About monoclonal antibodies. Consult. 22 Nov. 2013. Disponivel em
http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancers-in-general/treatment/biological/types/about-monoclonal-antibodies  
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introduçÃo:
As actividades de Planeamento Familiar (PF), no âmbito da medicina geral e familiar, estão organizadas para responder às 
necessidades das populações que lhe estão adstritas.
Podem ser inscritos nas consultas os indivíduos em idade fértil: mulheres até aos 54 anos e os homens, sem limite de idade. Os 
contraceptivos são fornecidos aos Centros de Saúde (CS), pelos Serviços Farmacêuticos (SF) da ARSC IP, para que possam ser 
dispensados aos utentes em seguimento nas consultas de PF, em quantidade que não obrigue a deslocações desnecessárias 
ao CS. No caso de utilizadores habituais, devem ser cedidos, no mínimo, 6 blisters/ciclos de contraceptivos; os preservativos em 
quantidade a acordar com o/a utente de acordo com as suas necessidades e nunca inferior a 3 meses. 
A contracepção de emergência deve estar disponível em todos os CS (Lei 12/2001 de 29 de Março).

obJectivos:
Avaliar os consumos (quantidade) de contraceptivos fornecidos, pelos SF da ARSC, IP aos 6 Agrupamentos dos Centros de 
Saúde  – ACeS Baixo Vouga (BV), Baixo Mondego (BM), Pinhal Interior Norte (PIN), Pinhal Litoral (PL), Dão Lafões (DL) e Cova da 
Beira (CB), em 2013.
Avaliar a cobertura (%) de utentes em seguimento nas consultas de PF.

MÉtodos:
Pesquisa nos aplicativos informáticos disponíveis dos consumos relativos a 2013, por centro de custos/ACeS (dados do aplicativo 
SPMS) e pesquisa do nº de utentes inscritos por grupo etário e género e nº de consultas por programa de saúde (dados do 
SIARS).
A taxa/cobertura (%) de utentes em seguimento nas consultas de PF foi calculada considerando como numerador o nº total de 
utilizadoras e como denominador o nº total de utentes inscritas dos 15 aos 54 anos.

resultados:
Durante o ano de 2013 foram fornecidos, pelos SF aos 6 ACeS da ARSC IP: 797.687 ciclos de contraceptivos orais (correspondendo 
a 61.360 utentes , se forem considerados 13 ciclos/ano/utente utilizadora em seguimento na consulta de PF),  2.097 implantes 
de Etonogestrel, 477 anéis vaginais, 838 DIU com cobre, 769 SIU, 298.005 preservativos e 516 pílulas do dia seguinte. 
Nesse ano foram efectuadas, no âmbito do Programa de Vigilância em PF, 235.228 consultas (3% no ACeS CB, 5% no ACeS PIN, 
10% no ACeS PL, 17% no ACeS BV, 18% no ACeS DL e 47% no ACeS BM). 
Considerando o número de consultas realizadas e o número de utilizadores (111.625) verifica-se que a média, em 2013, foi de 2 
consultas/ano por utente (utilizadora). 
Das 403.131 utentes inscritas dos 15 aos 54 anos nos CS dos 6 ACeS, 111.625 estavam em seguimento nas consultas de vigilância 
em PF (27,7%).

conclusões:
A taxa de cobertura de utentes em seguimento nas consultas de PF nos 6 ACeS da ARSC foi, em 2013, de 27,7%, verificando-se 
uma média de 2 consultas/ano, por utente utilizadora.
Nos 6 ACeS, do total de consultas realizadas no âmbito do Programa de Vigilância em PF, a maioria (47%) foram efectuadas no 
ACeS BM. 
Das 111.625 utilizadoras, 55% utilizavam pílula (CO).

bibliografia:
http://www.saudereprodutiva.dgs.pt/ 
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introduçÃo:
A hepatite C é uma das principais causas de doença severa e morte a nível mundial [1]. No entanto, têm surgido novas 
terapêuticas, sendo uma delas o alvo deste estudo, o Boceprevir.
Este antivírico é inibidor da protease do vírus da Hepatite C, sendo geralmente utilizado em associação com Interferão alfa 
peguilado e Ribavirina, no tratamento de doentes adultos com doença hepática compensada infetados pelo genótipo 1 deste 
vírus, não tratados ou com falência a tratamento prévio [2].   

obJectivos:
Avaliação do tratamento com Boceprevir na Unidade Local Saúde de Matosinhos, no período de Março de 2013 a Agosto de 
2014.    

MÉtodos:
Para a elaboração deste estudo foram selecionados os doentes que se apresentavam em terapêutica tripla com Boceprevir, 
Pegintron alfa peguilado e Ribavirina, no período de Março 2013 a Agosto de 2014 (n=13). Foram analisadas as respetivas cargas 
virais, a ocorrência de trombocitopenia e a relação desta com a suspensão da terapêutica. A análise estatística foi efetuada em 
Microsoft Office Excel 2007.   

resultados:
Dos 13 doentes analisados 5 apresentaram uma carga viral negativa, 4 dos quais se encontram em vigilância 6/6 meses e 1 
recidivou passado 3 meses após o do término do tratamento. Outros 5 doentes suspenderam prematuramente terapêutica por 
não responderem, 4 dos quais apresentaram carga viral detetável às 12 semanas e 1 após 24 semanas. Os restantes 3 doentes 
ainda se encontram em fase de tratamento sendo que 2 negativaram às 12 semanas e 1 às 24 semanas.   

conclusões:
A análise dos resultados demonstrou que nenhum paciente suspendeu a terapêutica por desenvolver trombocitopenia ou por 
não adesão, mas sim por carga viral detectável. Verificou-se uma resposta positiva à terapêutica tripla, uma vez que cerca de 
metade dos doentes que terminaram o tratamento negativaram, no entanto a eficácia do tratamento só poderá ser avaliada se 
a carga viral se mantiver indetetável, nas análises posteriores.   

bibliografia:
[1] World Health Organization- Immunization, vaccines and Biologicals. WHO: 2013 [acedido a 18/09/2014] Disponível em 
<http://www.who.int/immunization/topics/hepatitis/en/>
[2] European Medicine Agency- Summary of Product Characteristics.EMA: 2012 [acedido a 18/09/2014] Disponível em <http://
www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002332/WC500109786.pdf> 
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introduçÃo:
Sugamadex é uma ciclodextrina modificada, que forma um complexo com os agentes bloqueadores neuromusculares, 
rocurónio e vecurónio, reduzindo a quantidade de agente bloqueador neuromuscular disponível para se ligar aos recetores 
nicotínicos da junção neuromuscular (1). A sua principal indicação terapêutica consiste na reversão do bloqueio neuromuscular 
induzido pelo rocurónio ou pelo vecurónio, em adultos (2). Tem como vantagem, face à utilização de neostigmina, o tempo de 
resposta muito mais rápido e a ausência dos efeitos secundários associados aos anticolinesterásicos.

obJectivos:
Avaliar as justificações terapêuticas apresentadas na prescrição de sugamadex, no Centro Hospitalar Cova da Beira, para 
posterior revisão dos critérios de utilização.

MÉtodos:
Recolha das justificações terapêuticas apresentadas na prescrição de sugamadex e análise das mesmas para verificar a sua 
conformidade com os critérios de utilização, previamente definidos pelo Bloco Operatório.

resultados:
De um total de 1096 impressos analisados, correspondentes ao biénio setembro 2012 a agosto 2014 verificou-se que a grande 
maioria das justificações alegava necessidade de reversão do bloqueio neuromuscular profundo no final da cirurgia, seguidas 
pelas diversas razões em que o uso de neostigmina está contra-indicado. Apurou-se ainda que cerca de 11% das prescrições 
não foram justificadas.

conclusões:
O estudo efetuado permitiu destacar como principal motivo de utilização de sugamadex a necessidade de reversão do bloqueio 
neuromuscular profundo no final da cirurgia, o que, associado a cerca de 11% de utilizações não documentadas, torna mais 
difícil o estabelecimento de um padrão de prescrição comum para o sugamadex. Tal fato, não permite concluir que tenha 
havido uma maior taxa de utilização das salas operatórias e sua rentabilização. Para se avaliar este parâmetro terá que ser 
alterado o impresso de justificação, especificando em cada situação, a condição que dará seguimento à reversão do bloqueio 
profundo no final da cirurgia, com objetivo de uma utilização criteriosa e uniforme do sugamadex.

bibliografia:
1. Resumo das Características do Medicamento Bridion®, atualizado em 26/03/2014 (acedido em http://www.ema.europa.eu/, 
em 17/09/2014).
2. Wu, X., et al., Rocuronium blockade reversal with sugammadex vs. neostigmine: randomized study in Chinese and Caucasian 
subjects. BMC Anesthesiol, 2014. 14: p. 53.
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introduçÃo:
A Unidade de Cuidados na Comunidade de Castelo-Branco, integrada na ULSCB, presta cuidados de saúde no âmbito 
domiciliário e comunitário. A integração de um Farmacêutico nesta equipa supracitada constitui um dos objectivos dos Serviços 
Farmacêuticos. Esta integração vai permitir a concretização de um projecto que visa alargar a intervenção do Farmacêutico ao 
nível dos cuidados primários.

obJectivos:
Implementar o Seguimento Farmacoterapêutico aos doentes acompanhados pela equipa. Para uma gestão efectiva da 
medicação, com intuito de identificar eventuais problemas relacionados com a medicação nomeadamente duplicação, omissão 
e interacções medicamentosas/alimentares (1-2).
Constituir o elo de ligação entre o doente e o Médico de Família. 
Colaborar no aconselhamento de outros produtos farmacêuticos nomeadamente: nutrição artificial, material de penso e 
terapêuticas complementares.
Promover a adesão à terapêutica destes doentes. 

MÉtodos:
É aplicado um questionário, mediante consentimento informado dos doentes para que posteriormente seja elaborado um 
perfil individualizado de cada doente (1).
Este projecto teve por base modelos implementados noutros países tais como o Método de Dadder em Granada, o PCMH 
(Patient Centered Medical Home) que engloba o FHT (Family Health Team) implementado nos Estados Unidos e Canadá (2-3).
É utilizada a plataforma drugs.com bem com os RCMs, para identificar potenciais interacções.

resultados:
O Farmacêutico inicialmente acompanhou a equipa na visita ao domicílio de 40% dos doentes. 
Em todos os doentes visitados verificou-se polimedicação, interacções medicamentosas, potencial interacção com outros 
produtos nomeadamente produtos de fitoterapia e dúvidas quanto ao regime posológico. 

conclusões:
A integração do Farmacêutico na equipa promoveu o esclarecimento dos doentes quanto à medicação, o aconselhamento ao 
nível de nutrição e terapêuticas complementares. Os restantes membros da equipa e os utentes sublinharam a importância da 
integração do Farmacêutico, pois este profissional reúne os conhecimentos que permitem reconhecer e solucionar os possíveis 
problemas relacionados com os medicamentos.

bibliografia:
1) Falcão F., A reconciliação terapêutica – ferramenta para gestão da terapêutica crónica: exemplo de utilização numa população 
idosa submetida a procedimento cirúrgico, 2013; 2) Santos H., Ferreira P.,Ribeiro P.,Cunha I., Introdução ao Seguimento 
Farmacoterapêutico, Grupo de Investigação em Cuidados Farmacêuticos da Universidade Lusófona, (2007).  3) DOLOVICH,L.-
Ontario pharmacists practicing in family health teams and the patient-centered medical home. Vol.46 (4): S33-9 (2012 Apr.).
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introduçÃo:
A degenerescência macular relacionada com a idade (DMI) era, até há pouco tempo, nos países desenvolvidos, a principal 
causa de cegueira, sendo a forma neovascular responsável por cerca de 90% desses casos-Ferris et al 1984a. Com a introdução 
dos fármacos anti-VEGF conseguiu-se estabilizar ou melhorar a visão no tratamento da DMI. O impacto económico desta 
terapêutica revelou-se elevado para os Hospitais, assim, os Serviços Farmacêuticos da ULSM, EPE, iniciaram o fracionamento de 
ranibizumab.

obJectivos:
Avaliar impacto económico deste procedimento, face à utilização de um frasco por doente e respectivo perfil de segurança e 
eficácia. 

MÉtodos:
Fracionamento de ranibizumab realizado por dois farmacêuticos.
O conteúdo do frasco é aspirado para uma seringa de 1ml, com agulha e filtro, a partir da qual se procede ao fracionamento de 
0,05ml, para seringas de 1 ml, validadas para administração intravítrea.
Efectuado em sala de bloco operatório, em ambiente controlado, utilizando técnica assética, em colaboração direta com a 
equipa médica e de enfermagem.
Agendamento do maior n.º de doentes possível, tendo em conta os dias previstos para fracionamento.  

resultados:
Os resultados serão apresentados em formato de gráfico, comparando número e custo de frascos prescritos, com número de 
frascos poupados/respectivos ganhos económicos, utilizando este método:
Número de frascos prescritos: Ano 2012 – 1104 /Ano 2013 – 1579;
Número de frascos poupados: Ano 2012 – 806 /Ano 2013 – 1151.
Relativamente á questão do perfil de segurança do medicamento, não se verificou qualquer alteração na incidência de reações 
adversas reportadas face à utilização de um frasco por doente. 

conclusões:
O fraccionamento de ranibizumab revelou ganhos económicos significativos para a Instituição, permitindo a possibilidade de 
um maior número de tratamentos disponibilizados, nunca comprometendo a qualidade, eficácia e segurança do tratamento, 
para o doente.
O fraccionamento, em ambiente controlado de bloco operatório, com técnica assética, permitiu eliminação do risco associado 
ao transporte, à possibilidade de troca/contaminação por outros medicamentos, garantindo a sua estabilidade (administração 
imediata), contribuindo, para um fortalecimento da confiança do papel do farmacêutico na equipa multidisciplinar. 

bibliografia:
a) J.R. Faria de Abreu, Rufino Silva, M. Luz Cachulo, João Figueira,Isabel Pires, Pedro Fonseca, Joaquim Murta. Antiangiogénicos 
na Degenerescência Macular Relacionada com a Idade: A Medicina Baseada na Evidência e a Utilização Off-label. Revista da 
Sociedade Portuguesa de Oftalmologia Vol. 35 – Nº 1 – Janeiro-Março 2011. 
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introduçÃo:
O transplante renal (TR) é considerado o melhor tratamento para os doentes renais crónicos em estadio avançado, permitindo 
uma melhoria significativa na qualidade de vida. A escassez de dadores conduziu à realização do TR de dador vivo, com maior risco 
imunológico. Para minimizar este risco, surgiram novos protocolos com fármacos como o Rituximab (RTX) e a Imunoglobulina 
humana (IGH). Estes fármacos promovem a redução e manutenção de baixos títulos de anticorpos no pré e pós-transplante, 
conduzindo a uma maior sobrevida do enxerto. Apresentam, no entanto, fraco nível evidência, apenas suportado por estudos 
de caso. A sua prescrição é sempre autorizada de forma individualizada pela Direção Médica/Conselho de Administração de 
acordo com política de utilização de medicamentos da instituição. 

obJectivos:
Monitorizar a utilização do protocolo com RTX e IGH na rejeição humoral aguda no TR de elevado risco imunológico. 

MÉtodos:
Estudo retrospectivo e descritivo, nos doentes com prescrição de RTX e IGH, realizado de Junho 2012 a Junho 2014. Dados 
obtidos por consulta do processo clínico dos doentes do HSC, CHLO,EPE: posologia do RTX e IGH, creatinina sérica (CrS) no 1º, 
2º e 3º mês após a aplicação do protocolo (eficácia terapêutica) e registo dos valores da Hemoglobina (Hg) no 1º, 2º e 3º dia 
após administração do protocolo (efeitos adversos hematológicos relevantes), e reações de hipersensibilidade como avaliação 
da segurança. 

resultados:
Foram estudados 19 doentes, 9 do sexo feminino, média de idades de 48 anos, e média de 8 anos após último transplante 
renal. No contexto de rejeição humoral, todos os doentes fizeram protocolo com RTX 375 mg/ m2 / dose única e IGH 1g/kg/24h 
durante 2 dias. Observou-se redução da CrS em 10 doentes (53%). Foi verificada redução dos valores da Hg em 8 doentes (42%) 
tendo 2 doentes apresentado edema da glote. Dos 19 doentes do protocolo em risco de rejeição, apenas 1 doente (5.2%) 
rejeitou o enxerto. A terapêutica foi eficaz em 94,8% doentes.

conclusões:
O protoloco referido parece ser uma terapêutica eficaz e segura na rejeição humoral do TR. No entanto, a reduzida dimensão da 
amostra e o elevado custo associado, determina a necessidade de efetuar mais estudos.

bibliografia:
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introduçÃo:
A utilização de antibióticos condiciona a emergência de resistências. A caracterização da prescrição de antibióticos é, a par com 
a análise de consumo pela dose diária definida, uma das formas de identificar problemas sistemáticos de prescrição. O Hospital 
Beatriz Ângelo (HBA) dispõe de um sistema de prescrição de antibióticos que notifica por correio electrónico os responsáveis 
pela vigilância das prescrições, sempre que são utilizados antibióticos de segunda linha ou considerados de reserva.

obJectivos:
Caracterizar a prescrição de antibióticos considerados de segunda linha ou de reserva no HBA, de acordo com a situação clínica.

MÉtodos:
Análise retrospectiva das notificações de prescrição de antibióticos durante o mês de Março de 2014.

resultados:
Foram analisadas 1366 prescrições para tratamento e 188 para profilaxia. Quanto à utilização em profilaxia, as situações que 
deram origem a maior desvio das recomendações foram as cirurgias ortopédica (n=19), ginecológica e obstétrica (n=18), 
urológica oncológica (n=17) e profilaxia em traumatologia (n=15). Quanto à prescrição para tratamento, as situações que 
deram origem a maior desvio das recomendações foram infecção respiratória (IR) associada aos cuidados de saúde (n=231) 
e baixa da comunidade (n=102), cistite da comunidade não complicada (n=129) e associada à algaliação (n=133). A maioria 
dos desvios às recomendações relacionavam-se com o uso de levofloxacina (n=69) na IR baixa da comunidade; com o uso 
de levofloxacina (n=30), meropenem (n=28) e amoxicilina+ácido clavulânico (n=27) na IR associada aos cuidados de saúde; 
com o uso de amoxicilina+ácido clavulânico (n=83) na cistite da comunidade não complicada; e com o uso de ceftriaxona 
(n=22) e meropenem (n=18) na cistite da comunidade associada à algaliação. Identificou-se ainda uma utilização frequente de 
ertapenem no pé diabético e na úlcera de perna infectada. O médico prescritor considerou que existia alternativa apenas em 
146 casos, sendo os principais motivos para não cumprimento da recomendação terapêutica a alergia a beta-lactâmicos (n=30) 
e insuficiência renal (n=25).

conclusões:
Este estudo permitiu identificar as cirurgias ortopédica, ginecológica ou obstétrica, e urológica oncológica, assim como a 
profilaxia em traumatologia, como as situações que beneficiam de intervenção específica, no sentido de padronizar a escolha 
de antibiótico. No que concerne ao tratamento de infecções, as IR associada aos cuidados de saúde e baixa da comunidade, e 
as cistites da comunidade e não complicada e associada à algaliação foram as situações com mais desvios às recomendações, 
pelo que será pertinente rever as orientações técnicas do HBA para estas patologias e reforçar as medidas para assegurar o 
seu cumprimento. A utilização de levofloxacina na IR constitui um dos problemas mais relevantes, dada a meta estabelecida 
pela Direcção Geral de Saúde. Da mesma forma, identificou-se a necessidade de orientações específicas para a utilização de 
carbapenems nas infecções da pele e tecidos moles.

bibliografia:
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introduçÃo:
A evolução do tratamento antiretroviral representa um importante marco na história da infeção pelo VIH/SIDA. Os antiretroviricos 
reduzem significativamente a mortalidade, assim como incrementam a qualidade de vida dos indivíduos infectados pelo vírus. 
[1]
O sinergismo dos fármacos, com ação em diferentes fases do ciclo de replicação do vírus HIV, reduz a carga víral a níveis 
indetectáveis e aumenta a concentração de linfócitos T CD4+. [1] Estes benefícios podem, no entanto, ser acompanhados de 
efeitos adversos e interações medicamentosas potencialmente graves que, muitas vezes comprometem a adesão à terapêutica, 
com consequente risco de falha do esquema terapêutico e resistência víral. 
Tais consequências exigem atenção redobrada, pois a alteração das terapêuticas em falência virológica devem ser individualizadas 
tendo em conta as terapêuticas prévias, o perfil de resistências e os motivos potencialmente relacionados com a falência, tais 
como, intolerância, toxicidade, comorbilidades, potência virológica insuficiente e baixa adesão terapêutica. 

obJectivos:
Caraterizar as alterações dos esquemas antiretrovíricos no Hospital de Braga.

MÉtodos:
Recolha do número total de doentes VIH no período de Janeiro a Agosto de 2014 e análise do número de doentes que alteraram 
o esquema terapêutico. Pela análise da justificação clínica, foram recolhidas as causas que motivaram a alteração.

resultados:
Durante o período de estudo verificaram-se 46 alterações terapêuticas num universo de 466 doentes. Relativamente às causas 
de alteração, 43% devem-se a efeitos laterais, 17% a simplificação terapêutica, 15% a resistências adquiridas, 9% a coinfeção por 
VHC, 7% a reacções alérgicas e 4% referentes a casos de gravidez e comorbilidades.

conclusões:
São múltiplas as causas que motivam a alteração do esquema terapêutico, tais como, efeitos laterais dos ARV, comorbilidades, 
desenvolvimento de reações alérgicas, gravidez, simplificação do esquema terapêutico e resistência viral. Verifica-se que as 
causas predominantes são os efeitos laterais, a simplificação do esquema terapêutico e a resistência vital.
É um facto que a resistência viral pode limitar novas opções de tratamento, sendo muito importante identificar estes casos para 
otimizar e obter o efeito terapêutico máximo.
A análise de todos estes dados torna-se importante, na medida em que evidencia a importância do reforço das medidas de 
adesão à terapêutica e da intervenção farmacêutica na deteção de problemas relacionados com medicamentos.

bibliografia:
M.C. Serrano Vicentea, H. Navarro Aznáreza, P. Carrera Lasfuentesb, M.R. Abad Sazatornila, O. Horna Orejaa y M.J. Rabanaque 
Hernándezc – Efectividad y seguridad de la terapia de rescate en pacientes VIH. Farmacia Hospitalaria . Vol. 36, nº. 04 (2012),  
p. 188.
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introduçÃo:
A Farmácia Clínica tem como objetivo a otimização da terapêutica farmacológica de modo a promover a cura e/ou prevenção 
da doença. A sua implementação resulta da inclusão do farmacêutico numa equipa multidisciplinar, devendo parte do seu 
tempo de trabalho ser desenvolvido nos serviços clínicos, junto do doente e dos outros profissionais de saúde [1].
A implementação de sistemas de informação contribui para a redução significativa dos erros com medicamentos. Esta redução 
ocorre essencialmente devido a correções nos processos de trabalho e à disponibilização de informação para todas as etapas 
do circuito do plano terapêutico [2].
Desde Novembro de 2013, foi integrado um farmacêutico na equipa multidisciplinar do Serviço de Medicina Intensiva 
acompanhando a visita médica.    

obJectivos:
Apresentamos como objetivo, a criação de um guia de consulta para a preparação e administração de antimicrobianos por via 
parentérica, adaptado à realidade deste serviço, de modo garantir a segurança e eficácia da terapêutica medicamentosa.   

MÉtodos:
Pesquisa bibliográfica nas bases de dados de acesso livre e análise do protocolo de enfermagem vigente. Sistematização da 
informação relativa à preparação e administração dos antimicrobianos utilizados no Serviço de Medicina Intensiva. Revisão por 
uma equipa multidisciplinar para aprovação e instituição do projeto.   

resultados:
Os resultados são apresentados sob a forma de tabela contendo informação relativa aos antimicrobianos em uso no Serviço 
de Medicina Intensiva. Estes dados contemplam a seguinte informação: Medicamento, Dosagem, Laboratório, Classificação 
Farmacoterapêutica, Reconstituição, Diluição, Tempo de Perfusão, Estabilidade, Incompatibilidades/Observações e Bibliografia.   

conclusões:
A centralização da informação sobre a preparação e administração de antimicrobianos é crucial para a diminuição desses erros, 
um manuseamento mais preciso e eficaz dos fármacos e uma otimização do tempo entre prescrição/início da terapêutica.  
A intervenção farmacêutica gera benefícios diretos no doente e também para a equipa multidisciplinar. 
O Serviço de Medicina Intensiva é um serviço dinâmico e as intervenções realizadas pelo farmacêutico clínico acarretam 
melhores resultados garantindo a eficácia e segurança da terapêutica medicamentosa de forma constante.   

bibliografia:
[1] Administração Central do Sistema de Saúde. Portugal: 2014 [acedido a 17/09/2014] Disponível em <http://www.acss.min-
saude.pt/Institucional/Organiza%C3%A7%C3%A3o/ConselhoDiretivo/tabid/104/language/pt-PT/Default.aspx>
[2] Vijayakumar, A. et al- A clinical study on drug-related problems associated with intravenous drug administration. Journal of 
Basic and Clinical Pharmacy. Volume 5, nº 2 (2014), p. 49-53 
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introduçÃo:
Amanita phalloides é um cogumelo nativo da Europa responsável por cerca de 90% das fatalidades relacionadas com cogumelos, 
sendo Portugal um foco importante do mesmo. Muitos agentes são referidos para tratamento como a N-acetilcisteina, penicilina 
G e silibinina, esta ultima controversa pois as dosagens a utilizar são questionáveis e o seu uso tem um controlo mais restrito 
devido aos elevados custos associados.

obJectivos:
Identificar os casos de intoxicação por Amanita phalloides na ULS de Castelo Branco com a respetiva evolução e conclusão dos 
mesmos, a terapêutica utilizada para estes casos com particular atenção para a utilização de silibinina, o seu impacto económico 
e as suas dosagens.

MÉtodos:
Análise retrospectiva dos casos de doentes admitidos na ULS de Castelo Branco por suspeita de intoxicação de Amanita 
phalloides, entre 2009 e 2013 através de informação retirada dos registos clínicos hospitalares.

resultados:
Observaram-se 8 casos na ULSCB de doentes com sintomas sugerindo ingestão de cogumelos Amanita phalloides todos com 
resolução completa sem sequelas nem transplantação. O protocolo assenta no uso de carvão ativado, Penicilina G em elevadas 
doses, N-acetilcisteina, reposição de fluidos e eletrólitos e silibinina. A bibliografia referente à silibinina refere regimes de 20 a 
40 mg/Kg/dia com um individuo de 70 Kg a necessitar cerca de 4 frascos por dia nas dosagens mínimas e o dobro nas máximas. 
Um frasco de silibinina tem custos na ordem dos 670 euros com os custos de um tratamento de cinco dias a oscilarem entre os 
13400 euros e os 26800 euros, uma diferença substancial.

conclusões:
As intoxicações por Amanita phalloides na ULSCB são esporádicas e os dados obtidos são bastante positivos quer na sua resolução 
quer no uso da silibinina e suas dosagens. Um incremento moderado nas doses de silibinina não é perigoso mas é de limitado 
valor para os doentes intoxicados por Amanita phalloides, injustificado do ponto de vista financeiro e consequentemente não 
recomendável.

bibliografia:
1 F. Enjalbert, S. Rapior, J. Nouguier-Soule, S. Guillon, N. Amouroux, and C. Cabot, Treatment of Amatoxin Poisoning: 20-Year 
Retrospective Analysis – J Toxicol Clin Toxicol, 40 (2002) p. 715-57.
2 U. Mengs, R. T. Pohl, and T. Mitchell, Legalon(R) Sil: The Antidote of Choice in Patients with Acute Hepatotoxicity from Amatoxin 
Poisoning, Curr Pharm Biotechnol, 13 (2012) p.1964-70.
3 D. M. Roberts, M. J. Hall, M. M. Falkland, S. I. Strasser, and N. A. Buckley, Amanita Phalloides Poisoning and Treatment with 
Silibinin in the Australian Capital Territory and New South Wales, Med J Aust, 198 (2013) p. 43-47.
4 L. Santi, C. Maggioli, M. Mastroroberto, M. Tufoni, L. Napoli, and P. Caraceni, Acute Liver Failure Caused by Amanita Phalloides 
Poisoning, Int J Hepatol (2012), p. 487-480.
5 J. Ward, K. Kapadia, E. Brush, and S. D. Salhanick, Amatoxin Poisoning: Case Reports and Review of Current Therapies, J Emerg 
Med, 44 (2013) p.116-21.
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introduçÃo:
O tratamento da mucosite oral é um desafio para todos os profissionais de saúde, sendo importante o desenvolvimento de 
formas farmacêuticas orais que melhorem a adesão à terapêutica, facilitem a administração, proporcionem regimes terapêuticos 
simples e garantam a eficácia do medicamento. As pastilhas são preparações sólidas que atuam por dissolução ou desagregação 
lentas na cavidade oral. Estão descritas como uma alternativa eficaz aos colutórios, sobretudo pela sua versatilidade de aplicação, 
comodidade de administração e maior tempo de permanência na cavidade oral.   

obJectivos:
Desenvolvimento e estudo de estabilidade de uma formulação inovadora de pastilhas moles contendo nistatina e lidocaína 
para o tratamento da mucosite oral, utilizando metodologias facilmente aplicáveis em farmácia hospitalar.   

MÉtodos:
Foram formuladas pastilhas moles contendo lidocaína (0,25% m/m) e nistatina (0,25% m/m). Os estudos incluíram a optimização 
das propriedades físico-químicas e farmacotécnicas das pastilhas, através da utilização de diversos excipientes (gelatina, 
polietilenoglicol, sacarose, glicerina e goma-arábica), acompanhada de rigoroso controlo farmacotécnico realizado de acordo 
com os requisitos da FP9 para as preparações bucais. Foram também realizados ensaios de desagregação e dissolução em 
saliva artificial, assim como o controlo microbiológico. Encontra-se a decorrer um estudo de estabilidade físico-química e  
microbiológica.  

resultados:
Foram produzidas pastilhas moles, estáveis, com uma palatabilidade adequada à administração oral e valor de pH final adequado 
para inibir o crescimento da C. albicans. As pastilhas apresentam características farmacotécnicas adequadas, designadamente, 
uniformidade de massa e de teor, tempo de desagregação, velocidade de dissolução e qualidade microbiológica.  

conclusões:
Usando uma técnica facilmente executável em farmácia hospitalar foi desenvolvida uma formulação de pastilhas, com 
potencial para ser utilizada na veiculação de nistatina e lidocaína, podendo constituir uma alternativa viável aos colutórios, 
frequentemente utilizados em meio hospitalar. A sua vantagem principal consiste na versatilidade de administração, podendo 
o doente controlar o tempo de retenção do medicamento na cavidade oral. O processo de aplicação clínica permitirá validar a 
eficácia clínica e optimizar a frequência de administração.  

bibliografia:
Marto J, Salgado A, Almeida AJ (2011) Rev-Port-Farmacoterapia. 3(3):154-164.
Strickley et al (2008) J Pharm Sciences, 97: 1731-1774.
Köstler WJ, Hejna M, Wenzel C, Zielinski CC. Oral mucositis complicating chemotherapy and/or radiotherapy: options for 
prevention and treatment. CA Cancer J Clin. 51(5):290–315.
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introduçÃo:
Devido ao impacto favorável na qualidade de vida dos doentes, os antineoplásicos orais são cada vez mais a linha de fármacos 
escolhida no tratamento do cancro, em detrimento dos fármacos administrados por via endovenosa. O facto de não necessitar 
de acesso venoso, o não comprometimento da rotina habitual, visto o medicamento poder ser tomado em casa ou no trabalho, 
e a toma simples e rápida sustentam a atitude positiva que os doentes têm vindo a demonstrar relativamente à toma de 
antineoplásicos orais. No entanto, devido a estreita janela terapêutica destes fármacos, a interação com alimentos pode ser 
decisiva para o sucesso da terapêutica.

obJectivos:
A realização deste trabalho tem como principais objectivos avaliar o efeito da alimentação na eficácia da terapêutica com 
antineoplásicos orais e fazer o levantamento e sistematização de interacções relevantes.

MÉtodos:
Este trabalho teve como base a seleção dos antineoplásicos orais utilizados no Serviço Farmacêutico do Hospital Distrital da 
Figueira da Foz e a realização de pesquisa bibliográfica de suporte à elaboração de um quadro/síntese de interações com 
alimentos.

resultados:
Com este trabalho observou-se que para 35% dos medicamentos estudados a administração com alimentos interfere com a 
biodisponibilidade dos fármacos e detetaram-se interações com alimentos em 50% dos medicamentos (50% destas interações 
estão relacionadas com o metabolismo do CYP450), sendo 40% destas interações major.

conclusões:
Com este trabalho pôde concluir-se que a interação com os alimentos pode condicionar significativamente a eficácia da 
terapêutica com antineoplásicos orais. Pela grande aceitação que estes fármacos têm perante os utentes, constituindo a principal 
estratégia no tratamento do cancro, sempre que possível, em detrimento de fármacos injetáveis, o papel do farmacêutico é 
determinante para o sucesso terapêutico.

bibliografia:
1. INFARMED.Prontuário Terapêutico on-line. Disponível em: http://www.infarmed.pt/prontuario/index.php
2. Martindale.The complete drug reference. 34ªEd. London: Pharmaceutical Press; 2005. ISBN 0-85369-550-4
3.DRUG.COM. Drug Interaction Checker. Disponível em: http://www.drugs.com/drug_interactions.html
4. REY, M.,CORRALES, E.,SERRA, M.A.,CLOPÉS, A.Manipulación y administración de citostáticos. Madrid, Combino Pharm: 
EDICIONES MAYO, S.A., 2006.
5. Gerardo Cajaraville, María José Tamés – Guía de manejo de medicamentos citostáticos. Madrid, Pfizer.
6. GINÉS, J.Manual de recomendaciones para la manipulacion de medicamentos citostaticos.Servicio de FarmaciaHospital 
Universitrio Son Dureta, Março 2002.
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introduçÃo:
A não adesão à terapêutica antiretroviral (TAR) põe em causa a qualidade e esperança de vida do doente e potencia a disseminação 
de resistências. Torna-se necessária a divulgação de estratégias que melhorem a adesão dos doentes à terapêutica, pois apesar 
dos avanços dos últimos anos, o VIH/SIDA ainda é um perigo para a Saúde Pública.
É fundamental que existam ferramentas informáticas que permitam aceder aos dados relativos à adesão à terapêutica dos 
doentes, de forma simples e intuitiva. Para isso é essencial a otimização de ferramentas informáticas. 
Dos 1500 doentes submetidos a TAR, foram identificados e caracterizados os doentes com uma adesão mais baixa, de modo 
a tentar identificar os fatores que possam estar a pôr em causa o sucesso da terapêutica com vista à obtenção de melhores 
resultados em saúde.

obJectivos:
Otimização da ferramenta de análise da adesão à terapêutica do doente HIV/SIDA no Hospital Garcia de Orta (HGO). Identificação 
e caracterização dos doentes que apresentam uma adesão à terapêutica mais baixa e partilha da informação com o serviço de 
Infecciologia do HGO

MÉtodos:
Validação e otimização da ferramenta de análise da adesão à terapêutica do doente HIV/SIDA no HGO através dos dados 
fornecidos pela ferramenta com a informação constante no programa informático HS-SGICM. Esta ferramenta avalia a razão 
entre o número de medicamentos prescritos e o número de medicamentos dispensados, a cada doente no último ano (365 dias 
anteriores à data de início do estudo, com projeção para os 6 meses seguintes). Identificaram-se os 150 doentes e estudaram-
se os fatores sociais (sexo, idade, etnia, residência, transtornos psiquiátricos, dependência química, infeções sexualmente 
transmitidas, apoio social), os fatores relacionados com a doença (diagnóstico, carga viral, CD4+) ou relacionados com o 
tratamento (inicio, efeitos secundários, esquema terapêutico, médico) que poderão estar a impedir uma melhor adesão. Este 
grupo de doentes foi comparado com o grupo dos 50 doentes com maior adesão.

resultados:
Validação da aplicação informática e estabelecimento de circuito de informação de doentes não aderentes a serem reportados 
ao Serviço de Infecciologia.
Caracterização da população não aderente e estabelecimento de medidas de correção de adesão.  

conclusões:
A otimização da ferramenta que monitoriza a adesão dos doentes à terapêutica permite a médicos, farmacêuticos e restante 
equipa a identificação imediata dos doentes cuja adesão é abaixo do espectável. Assim torna-se possível a definição de 
estratégias que promovam a adesão, direcionadas para cada perfil de não aderentes.

bibliografia:
ENRIQUEZ, Maithe; MCKINSEY, David – Strategies to improve HIV treatment adherence in developed countries: clinical 
management at the individual level. HIV/AIDS – Research and Palliative Care. 3: (2006), 45-51; VENTURA, Ângela – Adesão à 
Terapêutica Anti-Retrovírica na Infecção VIH/SIDA. ArquiMed. ISSN 0871-3413. 20: 1/2 (2006), 37-49.
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introduçÃo:
O uso de antineoplásicos orais tem demonstrado ser a terapêutica de eleição, quer por parte dos clínicos, quer por parte dos 
doentes, pois permitem uma maior autonomia e diminuição dos riscos associados à quimioterapia sistémica. Tendo um índice 
terapêutico estreito, qualquer ligeira alteração pode acarretar consequências graves, tornando-se impreterível um maior 
controlo dos doentes. As interações medicamentosas são uma área de premente intervenção farmacêutica para prevenir e / ou 
minimizar o risco de toxicidade, otimizar a eficácia e simplificar a terapêutica medicamentosa do doente polimedicado, tornando-
se fundamental o estreito acompanhamento farmacoterapêutico do doente oncológico na dispensa de medicamentos em 
regime de ambulatório, a nível hospitalar.

obJectivos:
Recolha e síntese das interações medicamentosas entre antineoplásicos orais, dispensados no ambulatório dos Serviços 
Farmacêuticos do Hospital Distrital da Figueira da Foz, e terapêutica de uso não exclusivo hospitalar.

MÉtodos:
Seleção dos antineoplásicos orais dispensados no ambulatório dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Distrital da Figueira da 
Foz a analisar, com posterior pesquisa bibliográfica e sistematização, em tabela, da informação recolhida.

resultados:
A totalidade dos antineoplásicos analisados mostrou ter interações com outro tipo de terapêutica de uso não exclusivo 
hospitalar, sendo que grande parte dos fármacos possui interações major – 60%. Ainda, 45% dos antineoplásicos analisados 
demonstrou possuir interação significativa com a varfarina. 

conclusões:
O tratamento com antineoplásicos torna-se um grande desafio para médicos e farmacêuticos, devido ao seu potencial risco 
de interações com outro tipo de medicação. O extenso arsenal de medicamentos a que este tipo de doentes está, usualmente, 
sujeito, além dos diversos mecanismos subjacentes às interações medicamentosas, faz com que cada prescrição tenha de ser 
analisada de forma bastante cuidadosa, com o auxílio de diversas fontes, para garantir efetividade e segurança para o doente. 

bibliografia:
[1] INFOMED – Base de Dados de Medicamentos. Resumos das Características do Medicamento. Disponível em https://www.
infarmed.pt/infomed/inicio.php;
[2] Drug Interactions Checker. Disponível em http://www.drugs.com/drug_interactions.html;
[3] Medscape Drug Interaction Checker. Disponível em http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker;
[4] WebMD Interaction Checker. Disponível em http://www.webmd.com/interaction-checker;
[5] Simposium Terapêutico 2012. Edições Simposium. 2012;
[6] Hansten P, Horn J. The Top 100 Drug Interactions A Guide to Patient Management. Edições Perfect Paperback. 2013;
[7] Carcelero E, Creus N (Servicio Farmacia de l´Hospital Clínic Barcelona). Elaboración de un tríptico de interacciones de 
citostáticos orales. Grupo GEDEFO. 57º Congreso Nacional de la SEFH, Bilbao, October 2012;
[8] Bornmann L, Herdrich K. Drug Interactions in the Therapy of Malignant Tumors. 6ª Edição. Edições Baxter Oncology. 2012.
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introduçÃo:
O Docetaxel (N-Debenzoil-N-tert-butoxicarbonil-10-deacetil taxol) é um medicamento citotóxico do grupo dos taxanos, que 
interfere na divisão celular ao nível da tubulina, tendo por isso, uma actividade anti-mitótica clinicamente bem estabelecida.  
O Docetaxel está aprovado pela EMA para o tratamento da neoplasia da mama, carcinoma da cabeça e pescoço, adenocarcinoma 
gástrico, carcinoma da próstata e carcinoma do pulmão de células não pequenas. O Docetaxel pode ser usado como agente 
único ou em combinação com outros fármacos quimioterapêuticos, dependendo do tipo específico do tumor e o seu estadio. 
Tal como acontece com toda a quimioterapia, os efeitos adversos são variados e dependem da associação ou não a outros 
agentes quimioterapêuticos. As reacções adversas mais comuns na utilização do Docetaxel como agente único são a neutropenia, 
anemia, náuseas, vómitos, estomatite, diarreia e astenia, neutropenia febril, neuropatia sensorial periférica, neuropatia 
motora periférica, disgeusia, dispneia, alopecia, reações cutâneas, alterações das unhas, mialgia, retenção de líquidos e dor. 
A intensidade dos efeitos adversos do Docetaxel pode ser aumentada quando este é administrado em associação com outros 
agentes quimioterapêuticos. 
A partir de 2007 começaram a surgir autorizações de comercialização do Docetaxel sob a forma genérica. As diferenças na 
formulação da marca inicial (Taxotere&#61650;) e as das formas genéricas poderão ser responsáveis pelas diferenças observadas 
na incidência de reacções adversas. Dado que os excipientes usados são diferentes nas diferentes formulações, não é possível 
excluir a possibilidade de existirem diferentes características de libertação e perfil farmacocinético in vivo.

obJectivos:
Avaliação da monitorização das reacções adversas com a utilização do docetaxel.

MÉtodos:
Análise retrospectiva dos dados recolhidos através da monitorização das recações adversas ao docetaxel enviadas ao Centro de 
Farmacovigilância do Sul.

resultados:
Verificou-se existir uma elevada frequência de reacções adversas com a administração de Docetaxel, maioritariamente associada 
ao local de administração, em monoterapia e/ou em terapêutica combinada.  

conclusões:
Sendo a maioria das reacções adversas observadas de localização tópica, conclui-se que o ensino do doente é fundamental. 
Deve este saber que face a essas reacções, dependendo da gravidade,dirige-se ao hospital para avaliação.    

bibliografia:
RCM Docetaxel Hospira (2010) p. 11-32.
RCM Taxotere (2005) p. 131-151.
RCM Actavis (2010) p. 12-31.
Respostas obtidas do Centro de Farmacovigilância do Sul às notificações submetidas.  
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introduçÃo:
O Acinetobacter baumannii é um bacilo gram negativo, patogéneo oportunista no homem. A sua resistência à terapêutica 
antibacteriana tem vindo a aumentar o que levou ao aumento do número e gravidade das infecções nosocomiais. A existência 
de um perfil de susceptibilidade actualizado pode ser uma ferramenta muito útil no estabelecimento de uma terapêutica 
empírica mais eficaz.

obJectivos:
Analisar o perfil de susceptibilidade das estirpes doA. baumannii isolados na ULSCB e a partir deste analisar as alternativas 
terapêuticas disponíveis.

MÉtodos:
Estudo retrospectivo dos antibiogramas realizados pelo laboratório de patologia clínica da ULSCB no primeiro semestre de 2014, 
que foram realizados segundo as recomendações EUCAST com a inclusão da tigeciclina e da colistina. Revisão bibliográfica das 
opções terapêuticas disponíveis para combater o A. baumannii.

resultados:
Foram analisados 24 antibiogramas correspondentes a 24 doentes diferentes. Os isolados apresentaram as seguintes 
sensibilidades: meropenem (0%), tigeciclina (29%) e colistina (55%). Quatro dos isolados não apresentaram sensibilidade a 
nenhum dos antibióticos testados. 

conclusões:
O meropenem, que é primeira linha no tratamento do A. baumannii, em monoterapia parece não ser uma opção terapêutica 
pois todos os isolados são resistentes. A colistina é o antibacteriano para o qual o maior número de isolados são susceptíveis 
e por isso deverá ser a principal opção terapêutica. Como modo de aumentar a susceptibilidade e diminuir a incidência de 
resistências, a colistina pode ser utilizada em associação com outros antibacterianos como os carbapenemes, a minocilina 
oua tigeciclina, o que pode permitir obter uma terapêutica eficaz mesmo em concentrações que em monoterapia seriam 
subinibitórias.

bibliografia:
Roca I, Espinal P, Vila-Farres X, Vila J. 2012. The Acinetobacter baumannii oxymoron: commensal hospital dweller turned pan-
drug-resistant menace; Kramer A, Schwebke I, Kampf G. (2006). ´´How long do nosocomial pathogens persist on inanimate 
surfaces? A systematic review´´.; Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, for the Healthcare Infection Control Practices 
Advisory Committee. Management of multidrug-resistant organisms in healthcare settings, 2006; Nation RL, Li J. 2009. Colistin 
in the 21st century. Curr. Opin. Infect. Dis. 22:535–543. 10.1097; Cai Y, Chai D, Wang R, Liang B, Bai N. 2012. Colistin resistance of 
Acinetobacter baumannii: clinical reports, mechanisms and antimicrobial strategies. J. Antimicrob. Chemother.67:1607–1615
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introduçÃo:
A Farmacovigilância é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o conjunto de atividades de deteção, 
registo e avaliação das reações adversas, com o objetivo de determinar a incidência, gravidade e nexo de causalidade com os 
medicamentos, baseadas no estudo sistemático e multidisciplinar dos efeitos dos medicamentos. Os Serviços Farmacêuticos 
do Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX), pela impossibilidade de estabelecer um sistema de Farmacovigilância (Pro)ativo para 
todos os fármacos, desenvolveram um processo de gestão de risco para aqueles cuja utilização no HVFX pode ter consequências 
de impacto negativo grave, mesmo que associados a uma baixa probabilidade de ocorrência. 

obJectivos:
Definir e implementar a metodologia de Farmacovigilância (Pro)ativa para detetar, notificar e monitorizar as reações adversas 
a medicamentos (RAM).

MÉtodos:
Com base no formulário do HVFX foi definida uma lista de fármacos sob monitorização ativa para notificação de RAM, que 
contempla fármacos: com a primeira AIM < 5 anos, biológicos, biossimilares e vacinas de cedência individual para vacinação de 
doentes que pela sua patologia de base o incluem numa população de risco. Foi criado um impresso para Monitorização Ativa e 
Notificação de Reações Adversas Medicamentosas específico de cada fármaco, que permite, na validação e/ou administração, a 
avaliação da ocorrência das RAM descritas e não descritas. Foi feita uma análise retrospetiva, descritiva, das RAM detetadas sob 
esta metodologia, desde a sua implementação, em Abril, a Agosto de 2014.

resultados:
No período analisado, foram monitorizados os 26 fármacos incluídos no programa de Farmacovigilância (Pro)ativa. Estes foram 
prescritos e administrados a 239 doentes, dos quais 12,5% (30/239) manifestaram RAM e destes 13,3% (4/30) suspenderam o 
tratamento em curso. As RAM encontradas que levaram à suspensão do tratamento são referentes a medicamentos biológicos 
aos quais a imputação de causalidade foi provável ou possível.

conclusões:
A metodologia implementada de Farmacovigilância (Pro)ativa mostrou ser uma ferramenta útil, uma vez que contribui para a 
deteção de RAM  na fase de pós-comercialização. Nesta fase os fármacos são utilizados numa população heterogénea e num 
contexto real, sendo essencial para a detenção de novas RAM ou para alteração da sua frequência. Desta forma, o farmacêutico 
actua junto dos doentes e dos profissionais de saúde, sensibilizando para a importância da Farmacovigilância e colaborando para 
o melhor conhecimento sobre o perfil dos fármacos. Contudo, o facto de alguns fármacos serem de dispensa de ambulatório 
limita os resultados obtidos, uma vez que o acesso à informação não é realizado de forma imediata.

bibliografia:
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICOS/BOLETIM_FARMACOVIGILANCIA 
(consultado a 20/09/2014)
Herdeiro MT, et al. O sistema português de farmacovigilância, Acta Med Port 2012 Jul-Aug;25(4):241-249
Maria VA, et al. Farmacovigilância em Portugal. Infarmed; 2003
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introduçÃo:
Com a entrada maciça dos medicamentos genéricos e de novos medicamentos na realidade dos hospitais portugueses, 
a semelhança entre os nomes e embalagens de medicamentos poderá acontecer. Torna-se, por isso, imprescindível o 
desenvolvimento de estratégias e ações para aumentar a segurança do medicamento[1] [2] [3] [4].
Os erros de similitude ortográfica ou fonética devem ser igualmente identificados e evitados através de atitudes concertadas 
pelos serviços farmacêuticos[1].

obJectivos:
Apresentar todas as medidas e ações desenvolvidas pelos serviços farmacêuticos, de modo a garantir segurança do 
medicamento, tendo como referência os princípios defendidos pelo Institute for Safe Medication Practices (ISMP), relativamente 
aos medicamentos considerados “Look-alike, Sound-alike”[2] [3] [4] .  

MÉtodos:
No processo de conversão dos medicamentos em dose unitária são detetados e assinalados os medicamentos suscetíveis de 
originarem erro.
São também desenvolvidas ações imediatas sempre que são detetados erros de fornecimento pelos serviços farmacêuticos.
De acordo com as regras pré definidas são adotados as seguintes ações:
- Identificação com etiquetas de cores diferentes (ex. lamotrigina 25, 50 e 100mg). Dosagem mais baixa com etiqueta de cor 
branca, a dosagem intermédia cor verde e a dosagem superior cor azul; Identificação com etiquetas de cor diferente para 
injectáveis com necessidade de proteção da luz (ex.: cloropromazina 25mg IV e 50mg IM); Indicação na embalagem primária 
(ex. gliclazida 80mg e diazepam comprimidos); Coloração do rótulo da embalagem primária (ex. sulfato de magnésio a 20% 
sem alteração e a 50% a verde); Separação na ordem alfabética (ex. bisoprolol e bisacodil) e utilização de sinais visuais de alerta; 
Utilização de avisos gráficos colocados junto dos medicamentos (ex. fitomenadiona 2 e 10 mg).

resultados:
Os resultados das intervenções são apresentados em formato de suporte fotográfico.

conclusões:
Com as medidas implementadas, a percentagem de erro associada à troca de medicamentos semelhantes tem vindo a diminuir. 
No entanto, este é um trabalho de continuidade, com capacidade de implementação de novas estratégias que passam por 
monitorizar todos os medicamentos nesta situação e, em particular, os classificados como de alto risco ou “highalert”. 

bibliografia:
[1] Revista Ordem dos Farmacêuticos (ROF). Nº96 (Jan/Fev, 2011). Lisboa, ISSN 107-108.
[2] KOCZMARA, Christine – Highalertmedications: No room for errors.Agosto 2003. Disponível na internet ‹URL http://www.
ismp-canada.org/download/hnews/HNews0308.pdf
[3] KOCZMARA, Christine RN BScPsyISMP Canada. Disponível na internet ‹URL http://www.ismp-canada.org/download/
MedicationSystemSafety.pdf
[3] INSTITUTE FOR SAFE MEDICATION PRACTICES – ISMP. Disponível na internet ‹URL https://www.ismp.org/default.asp
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introduçÃo:
Estão associadas ao envelhecimento, alterações famacocinéticas e farmacodinâmicas que conduzem inevitavelmente à 
multimorbilidade, polimedicação e aumento de reações adversas medicamentosas. Deste modo torna-se importante o estudo 
dos Medicamentos Potencialmente Inapropriados (MPI): medicamentos cujo risco de ocorrência de eventos adversos excede 
o seu benefício clínico quando administrados a doentes idosos, podendo ser substituídos por alternativas melhor toleradas(1).
Para compilação destes medicamentos foram criadas Listas baseadas nos critérios de Beers(2) sendo uma delas a PRISCUS 
List(3).  

obJectivos:
Avaliação do uso de medicamentos inapropriados em idosos no HOSA.      

MÉtodos:
O critério selecionado para a identificação de MPI, foi a Lista de PRISCUS(método Delphi). Apenas os fármacos com AIM em 
Portugal foram considerados para este estudo. Foi considerada a medicação instituída no domicilio, em idosos internados no 
HOSA em 2010, separada por grupo, subgrupo farmacoterapêutico e DCI. 

resultados:
No total de prescrição o grupo farmacoterapeutico mais prescrito foi o dos anti-hipertensores. No entanto os MPIs mais 
prescritos foram os Psicofármacos, sobretudo as Benzodiazepinas de longa ação. Contudo, numa análise individualizada de 
cada Benzodiazepina classificada como MPI, o Lorazepam foi a mais prescrita.O Antidepressivo mais prescrito foi a Amitriptilina. 
A Nifedipina foi o MPI Anti-hipertensor mais prescrito. 

conclusões:
A Lista de PRISCUS foi selecionada por ser a mais atual e a única que apresenta parâmetros a monitorizar aquando da utilização 
de MPIs. A avaliação clínica do doente é essencial, podendo ser necessária a toma de MPI consoante a relação benefício-risco 
oferecida pelas alternativas(3).No entanto a Lista de PRISCUS não tem em conta a duração de tratamento, grau de inapropriação, 
interações medicamentosas e erros por duplicação e/ou omissão de medicação(3). A generalização deste estudo não pode 
ser realizada, pois diferentes estabelecimentos de saúde e áreas demográficas, têm diferentes padrões de prescrição e de 
envelhecimento populacional.É importante monitorizar a utilização de MPIs e considerar alternativas terapêuticas mais seguras 
para redução da mortalidade e morbilidade. A utilização da Informática e de listas de MPIs, poderá permitir um seguimento 
farmacoterapêutico mais rápido e eficaz, permanente e dinâmico.  

bibliografia:
1-Maria SOARES et al;Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.OPERACIONALIZAÇÃO PARA PORTUGAL-Critérios 
de Beers de Medicamentos Inapropriados nos Doentes Idosos;Acta Med Port 2008;21: 441-452;2-Joana Oliveira,Prof.Dr 
Gilberto Alves;Avaliação do uso de medicamentos inapropriados em idosos:aplicação dos Critérios de Beers; Dissertação para 
obtenção do Grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas;Faculdade de Ciências da Saúde,Covilhã 2011;3-Stefanie Holt,Sven 
Schmiedl,Petra Thürmann;Potentially Inappropriate Medications in the Elderly:The PRISCUS List;Deutsches Ärzteblatt 
International;2010;107:543–51;
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introduçÃo:
Nos últimos anos o aumento da prevalência de resistência bacteriana aos antibióticos tornou-se um importante problema de 
saúde pública a nível mundial. 

obJectivos:
Analisar o consumo de antibióticos no CHBM, EPE, no período 2006-2013 aferido pela DDD (Dose Diária Definida), identificando 
as classes mais representativas suscetíveis de intervenção. 

MÉtodos:
Recolha de dados do consumo global de antibióticos no CHBM, retirados do programa CPC HS no período de 2006-2013.
A DDD foi calculada através do programa “ABC calc” (Antibiotic Consumption Calculator), versão 3.1.1

resultados:
Verifica-se uma evolução do total do consumo em DDDs por 100 camas/dia, evidenciando-se um aumento mais significativo a 
partir do ano 2011.
As classes antibióticas mais representativas no período em estudo são as Penicilinas de espectro alargado (PES) sem atividade 
anti-pseudomonas+inibidores das &#946;-lactamases, seguida das Fluoroquinolonas.
Apesar de na maioria das classes terapêuticas observar-se um padrão regular do consumo ao longo dos vários anos, destaca-se 
a classe dos Carbapenemes com um aumento do seu consumo a partir do ano 2010.
A proporção relativa em cada classe mantém-se constante. Observa-se que os PES sem atividade anti-pseudomonas+inibidores 
das &#946;-lactamases são os que apresentam maior consumo expresso em DDDs.

conclusões:
A comparação dos resultados obtidos com outras instituições hospitalares com vocações assistenciais semelhantes seria 
pertinente, pois permitiria assegurar a validade dos resultados.
Esta análise tem potencial para permitir no futuro a recolha de dados mais específicos que possam orientar as decisões das 
comissões de controlo de infeção na implementação de medidas que visem o controlo e diminuição das resistências aos 
antimicrobianos.2
Devido ao facto do aumento do consumo total de antibióticos se verificar a partir do ano de 2011, seria interessante perceber 
se o aumento se deve ao seu uso inadequado ou ao aumento dos isolamentos de microrganismos. 
O consumo indevido de antibacterianos acarreta custos sociais e consequências graves para a saúde, nomeadamente, a menor 
resposta dos tratamentos, o prolongamento das doenças, o crescimento do número de hospitalizações e o maior risco de 
complicações e mortalidade.
Deste modo, é imperativo que a análise destes dados seja feita de forma transversal nas diversas instituições a nível nacional, 
que possibilite a recolha harmonizada e a informação necessária para a correta monitorização e implementação de medidas 
nesta área.

bibliografia:
1- https://www.escmid.org/research_projects/study_groups/antibiotic_policies/abc_calc/. Acedido em 17 de setembro de 
2014
2- https://dre.pt/pdf2sdip/2013/11/229000000/3456334565.pdf .Acedido em 17 de setembro de 2014
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introduçÃo:
O Staphylococcus aureus é uma bactéria gram positiva conhecido como uma das principais causas de infecções nosocomiais 
e da comunidade, incluindo bacteriémias e infecções de feridas cirúrgicas. Os dados disponíveis de epidemiologia de S. aureus 
verificam um aumento da virulência desta bactéria, principalmente por a S. aureus meticilina-resistente (MRSA) cujo tratamento 
é cada vez mais difícil e economicamente exigente.  

obJectivos:
Analisar o perfil de susceptibilidade do MRSA na ULS de Castelo Branco e sua distribuição, de Janeiro a Maio de 2014. Comparar 
os perfis de resistência de MRSA e MSSA, apenas nos casos de bacteriémia 

MÉtodos:
Levantamento do nº de casos de MRSA por material biológico e serviço Hospitalar na ULS de Castelo Branco desde Janeiro até 
Maio de 2014, através do programa Clinidata XXI. Contabilização do número de bacteriémias por MRSA e MSSA com detecção 
de infecções concomitantes (Clinidata XXI), prescrição efectuada e perfis de resistências. 

resultados:
A prevalência da infecção por MRSA ronda os (36%) em pelo menos um Serviço da ULSCB. O nº total de MRSA no período em 
estudo, foi de 77. Cerca de 43 % das infecções por MRSA, encontram-se no exsudato de feridas e pontas de cateter. Nos casos de 
bacteriémia por MSSA e MRSA, evidencia-se o aparecimento de novas resistências em ambos os casos.

conclusões:
Uma vez que os perfis de sensibilidade a antibióticos estão a sofrer grandes alterações, mais que encontrar novas “armas 
terapêuticas” para o MRSA, é fundamental preservar as que actualmente ainda são eficazes. No caso de MSSA, é determinante 
uma prescrição consciente com alternativas válidas de acordo com o antibiograma, salvaguardando sempre que possível a 
utilização de antibióticos de último de reserva. A descolonização terá de ser uma das importantes medidas de controlo de 
disseminação de MRSA pois doentes colonizados ou infectados são considerados, o reservatório mais importante de transmissão 
a outros doentes. 

bibliografia:
Percepção S, Rodrigues D, Peres V. UNIVERSIDADE DO PORTO Caracterização Epidemiológica do Staphylococcus aureus 
Resistente à Meticilina ( MRSA ) num Hospital Distrital do Grande Porto e. 2007;Mrsa MSA. Methicillin-Resistant Staphylococcus 
Aureus (MRSA). 1999;Gelatti LC, Bonamigo RR, Becker AP, d’Azevedo PA. Staphylococcus aureus resistentes à meticilina: 
disseminação emergente na comunidade. An Bras Dermatol. 2009;84(5):501-6;Henriques-Normark B, Normark S. Bacterial 
vaccines and antibiotic resistance. Ups J Med Sci [Internet]. 2014 May [cited 2014 May 30];119(2):205–8;Lunacek A, Koenig U, 
Mrstik C, Radmayr C, Horninger W. Original Article – Infection / Inflammation Unexpected Multidrug Resistance of Methicillin-
Resistant Staphylococcus aureus in Urine Samples&#8239;: A Single-Center Study. 2014;349–53.;Peres D, Neves I, Vieira F, 
Devesa I. Estratégia para Controlar o Staphylococcus Aureus Resistente à Meticilina&#8239;: A Experiência de Cinco Anos de um 
Hospital. 2014;27(1):67–72
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introduçÃo:
Os medicamentos biológicos são medicamentos complexos produzidos através de células vivas. No âmbito hospitalar a 
terapêutica biológica representa um grande avanço no tratamento de várias doenças do foro da Reumatologia, Dermatologia 
e Gastrenterologia.
Atualmente, patologias como a Psoriase (P), Artrite Reumatóide (AR), Espondilite Anquilosante (EA), e Doença de Crohn (DC), 
entre outras, são patologias frequentes mas vistas de forma menos debilitante devido ao aumento de qualidade de vida 
proporcionado pela terapêutica biológica. [1] 

obJectivos:
Caracterizar e quantificar o número de doentes por patologia que são tratados com medicamentos biológicos, no período de 
Janeiro a Julho de 2014, no Hospital de Braga. 

MÉtodos:
Análise do número total de doentes tratados em ambulatório com medicamentos biológicos, através da aplicação informática 
Glintt. Pesquisa da terapêutica instituída a cada doente, fármaco biológico e a respetiva dose e frequência. 
Recolha das patologias associadas a cada doente, através da justificação clínica.

resultados:
No período de Janeiro a Julho de 2014 verificou-se um total de 497 doentes tratados com medicamentos biológicos no Hospital 
de Braga, sendo 51,5% do sexo feminino e 48,5% do sexo masculino Quantificamos que 1,0% dos doentes sofrem de Artrite 
Idiopática Juvenil (AIJ), 9,3% de Artrite Psoriática (AP), 12,7% de Artrite Reumatóide (AR), 19,9% de Psoriase (P), 3,8% de Psoriase 
em placas (PP), 13,3% de Espondilite Anquilosante (EA), 7,8% de Colite Ulcerosa (CU), 30,0% de Doença de Crohn (DC); ainda 
se verifica que há doentes que são lesados por duas ou três destas patologias em comorbilidade, como 0,4% com Artrite 
Reumatóide (AR) e Artrite Psoriática (AP), 0,2% com Artrite Reumatóide (AR) e Psoriase (P), 0,2% com Psoriase (P) e Artrite 
Psoriática (AP), 0,2% com Psoriase em Placas (PP) e Artrite Psoriática (AP) e Espondilite Anquilosante (EA); 0,2% com Espondilite 
Anquilosante (EA) e Colite Ulcerosa (CU); e 1,0% com Espondilite Anquilosante (EA) e Doença de Crohn (DC). 

conclusões:
Pela análise dos resultados conclui-se que as patologias predominantes são a Doença de Crohn (DC), a Psoriase (P), a Espondilite 
Anquilosante (EA) e Artrite Reumatóide (AR). 
Embora estas patologias sejam crónicas e não tenham cura, os seus efeitos podem ser controlados pela terapêutica biológica 
aumentando as probabilidades de prevenir danos adicionais. Por este motivo é importante caracterizar o número de doentes 
que são lesados pelas diversas patologias.

bibliografia:
[1] L. Elbedín Pazos, M. Outeda Macías, P. Salvador Garrido y M.ª I. Martín Herranz – La monitorización farmacocinética como 
nueva herramienta para individualizar la terapia anti-TNF. Farmacia Hospitalaria. Vol. 38, n.º 2 (2014), p.1 [Consult. 15 Set. 2014]. 
ISSN 1130-6343 
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introduçÃo:
Os linfomas cutâneos de células T (LCCT) são caracterizados por infiltrados linfoproliferativos clonais que aparecem e se mantêm 
confinados à pele sem evidencia de envolvimento de outros órgãos/sistemas nos 6 meses após o diagnóstico. As opções de 
tratamento são baseadas no diagnóstico e, pelo facto de os linfócitos nos linfomas da epiderme serem epidermotrópicos 
significa que os tratamentos tópicos são adequados nos estádios iniciais da doença [1]. 
O dipropionato de betametasona (DB) é um glucocorticóide sintético utilizado na terapêutica tópica dos LCCT, caracterizado pela 
elevada actividade anti-inflamatória e imunossupressora. A dosagem descrita para formulações tópicas de DB no tratamento de 
LCCT é de 0, 025%-0,1% (m/m)[2]. No circuito comercial a única apresentação é a de 0,05% (m/m). Por este motivo, e de acordo 
com a literatura, optou-se pela concentração de 0,1% (m/m) para o desenvolvimento de uma nova formulação. 

obJectivos:
O presente trabalho teve como objectivo o estudo da estabilidade fisico-química e microbiológica da emulsão desenvolvida e 
da cedência, in vitro, do DB da formulação. 

MÉtodos:
Três lotes da formulação desenvolvida,emulsão A/O contendo DB 0,1% (m/m), foram preparados e armazenados em bisnagas 
de 50 g em 2 condições de temperatura (25 ± 2°C e 5 ± 3°C) durante 90 dias. Analisaram-se os caracteres organoléticos, o pH, a 
distribuição do tamanho das gotículas, o comportamento reológico, o controlo  microbiológico e a recuperação da substância 
ativa, por HPLC. O ensaio de cedência, in vitro,  do DB foi realizado com recurso a células de Franz. 

resultados:
Obteve-se um creme branco, homogéneo, opaco, inodoro e pseudoplástico. O valor médio do pH obtido foi de 6.6 ± 0.03, o 
tamanho médio das gotículas foi de 0,1 e 100 &#956;m (população bimodal) e o teor de DB manteve-se dentro das especificações 
(90-110%). Durante os 90 dias a preparação apresentou qualidade físico-química e microbiológica (FP 9). O ensaio de cedência 
decorreu durante 6 horas e revelou um perfil exponencial de libertação do fármaco, com uma libertação de 40%. 

conclusões:
De acordo com as condições experimentais, a emulsão revelou-se físico-química e microbiologicamente estável durante 90 
dias, libertando cerca de 40% da quantidade aplicada. Assim, a formulação desenvolvida torna-se promissora para a veiculação 
de DB. 

bibliografia:
[1] Willemze R, Kerl H, Sterry W, [et al] (1997) EORTC classification for primary cutaneous lymphomas: a proposal from the 
Cutaneous Lymphoma Study Group of the EORTC. Blood. Jul 1; 90(1): 354-71
[2] Elsevier Inc.- Mdconsult [em linha]. Maryland Heights: act 2009. [consult. 17/09/2012] disponível na internet . 

notas:

P77
nova forMULação UtiLizada no trataMento do LinfoMa CUtÂneo  
de CÉLULas t: estUdos de estabiLidade e de CedênCia



101 7.ª Semana APFH – XVII Simpósio Nacional  |  Centro de Congressos do Estoril, 19 a 22 de novembro 2014

POSTERS

autores:
Filipa Isabel Ferreira Tátá, Maria Alice Pires Rebelo, Nuno Manuel Ribeiro Landeira, Sílvia Maria Dias Fanica, Maria Luísa de Sousa 
Silva Grenho Pereira
Hospital Espírito Santo Évora, EPE

introduçÃo:
O TEV é um importante problema de saúde pública, pelo seu impacto em termos de morbilidade, mortalidade e custos 
associados. (1) A prevenção de TEV é uma estratégia prioritária para melhorar a segurança do doente. (2) Em Portugal, 53% dos 
doentes tem risco para o desenvolvimento de TEV e só 59% destes fazem prevenção do mesmo. (3) Os doentes do foro médico 
são os mais negligenciados na profilaxia na TEV. (4)

obJectivos:
Verificar o risco de TEV em doentes internados por patologia médica, com base nos Fatores de Risco (FR) propostos por Cohen 
e analisar a prescrição médica de HBPM. Determinar o Nº de doentes com prescrição e sem fatores de risco ou contraindicado 
(CI) (a), sem prescrição e com fatores de risco (b), com dose desajustada (c),com prescrição e com fatores de risco (d) e sem 
prescrição e sem fatores de risco ou CI (e). Avaliar a necessidade de elaborar um modelo de avaliação de risco de TEV, adaptado 
aos critérios médicos identificados após a intervenção farmacêutica.

MÉtodos:
Foram selecionados doentes internados em 3 serviços médicos do Hospital Espírito Santo de Évora (HESE) excluindo os doentes 
com prescrição de anticoagulantes em dose tratamento, no período de agosto a setembro de 2014. Para estratificação do risco 
de TEV, foram pesquisados FR nos processos clínicos. Os doentes foram classificados de acordo com o modelo de avaliação 
de Cohen e a prescrição de HBPM. Os prescritores dos doentes com classificação (a), (b) e (c) foram contactados, registou-se a 
intervenção farmacêutica e a justificação médica.

resultados:
Do total de doentes (141), 67,4% têm FR de TEV, 56,7% fazem profilaxia com HBPM, 9,2% dos doentes têm classificação (a), 19,9% 
classificação (b), 2,1% classificação (c), 45,4% classificação (d) e 23,4% classificação (e). Foi realizada intervenção farmacêutica 
em 31,2% das prescrições com alteração da prescrição em apenas 3,6%. Os 3 FR com maior percentagem são o fator idade> 75 
anos com 44,7%, cancro ativo requerendo terapêutica com 23,4% e infeção aguda com 18,4%.

conclusões:
De acordo com os resultados concluiu-se que dos 43,3% de doentes que não fazem profilaxia, um elevado número deve-se 
à falta de consenso em relação ao doente oncológico, doente com demência e em cuidados paliativos. Como os clínicos não 
seguem um modelo de avaliação de risco de TEV, fica identificada a necessidade de elaborar um modelo adaptado ao HESE.

bibliografia:
1 Reis, A; Prevenção e tratamento do tromboembolismo venoso, o lugar dos novos anticoagulantes orais; Rev Port Cardiol. 2012
2Shojania KG, Duncan BW, McDonald KM, et al. Making health care safer: a critical analysis of patient safety practices. 
3Reis A; Rocha N, et al.  Guidelines the prevention, diagnosis and treatment of venous thromboembolism in the medical patient 
REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE MEDICINA INTERNA VOL.17 
4 Pendergraft T, Liu X, Edelsberg J, et al. Prophylaxis against venous thromboembolism in hospitalized medically ill patients. 
2013 
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introduçÃo:
A depressão constitui uma das principais causas de incapacidade de adaptação à rotina diária, afetando cerca de 350 milhões 
de pessoas no mundo. Estes dados sugerem a elevada possibilidade de um doente internando contemplar antidepressivos na 
medicação de ambulatório habitual. Perante isto surgiu a necessidade de avaliar a possibilidade de equivalência terapêutica. 

obJectivos:
Este estudo teve como objetivo avaliar a possibilidade de equivalência terapêutica de antidepressivos e estabelecer um 
programa de substituição terapêutica 

MÉtodos:
A elaboração deste trabalho teve por base pesquisa bibliográfica 

resultados:
Os resultados revelam opiniões divergentes. Muitos autores defendem que os antidepressivos pertencem ao grupo de fármacos 
que não é aconselhável alterar. No entanto, existem publicações que exploram a sua equivalência. Os resultados demonstram 
a possibilidade de equivalência entre: citalopram com: escitalopram, fluvoxamina e sertralina; da fluoxetina com: fluvoxamina, 
sertralina e paroxetina; trazodona com: mianserina e mirtazapina  e venlafaxina com: duloxetina. Contundo, é importante referir 
que a escassez de literatura constituiu uma limitação do trabalho 

conclusões:
Conclui-se que existe pouca informação sobre o tema, no entanto foi demonstrada equivalência terapêutica de antidepressivos 
com o citalopram,fluoxetina,trazodona e venlafaxina. A implementação deste tipo de procedimentos contribui para uma gestão 
eficiente, no entanto, requer a apresentação de mais estudos. 

bibliografia:
Carvalho AA, Nogueira PJ, Silva AJ, Rosa MV, Alves MI, Afonso D, et al. Portugal – Saúde em Números – 2013. Lisboa: Direção 
Geral de Saúde, 2013
Guia de Intercambio Terapêutico – Hospital General Universitário de Alicante – Servicio de Farmácia, Agosto 2011.
Soto, Gonález et al. Equivalencia Terapéutica: Importancia en la Práctica Clínica. Boletín Farmacoterapéutico de Castilla-La 
Mancha, 2012
Sanchez, O. Delgado, et al. Programa para la sustitucion de equivalentes terapêuticos en el medio hospitalário. Rev. Clin. Esp 
2000
 Programa de Equivalentes Terapêuticos, PET, Hospital Universitário Son Dureta, 3ª Edição, Junho 2001
 Washington State Preferred Drug list and the Therapeutic Interchange Program (TIP)
Martinez-Granados, F. et al. Evaluacion de un Protocolo de Intecambio Terapêutico de Antidepressivos de Segunda Generacion: 
Resultados Clínicos. Elsevier, Farmacia Hospitalaria,35. Junho de 2011
Protocolo de equivalentes Terapêuticos, Comissión de Farmácia e Terapéutica, Hospital Mateu Orfila, Abril 2008
Pharmacy and Therapeutics Committee-approved Therapeutic Interchange, Marquette General Health System, Agosto de 2011
Guia Farmacoterapeutico – Hospital Son Llatzer, Maio de 2011
Programa de Intercambio Terapêutico, Hospital Universitario Central de Asturias, Janeiro de 2009

notas:
Este trabalho foi realizado no âmbito da dissertação de tese de mestrado. Foi realizado sob orientação da Professora Doutora 
Isabel Ramalhinho (docente do MICF da Universidade do Algarve) e da Dra Ana Margarida G. Lourenço (farmaceutica no Centro 
Hospitalar do Algarve – Portimão) 
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introduçÃo:
Entre as actividades tradicionais e mais visíveis dos Serviços Farmacêuticos (SF) Hospitalares destaca-se a distribuição e 
armazenamento de medicamentos. No contexto de uma política de modernização e reestruturação dos SF tem sido promovida 
a implementação de ferramentas de gestão, como a aplicação de sistemas de gestão de qualidade (SGQ). O nosso SGQ rege-se 
pela Norma NP EN ISO 9001:2008.

obJectivos:
Avaliar os resultados de desempenho e eficácia dos processos de distribuição e recepção/armazenamento dos SF de um hospital 
central integrado num centro hospitalar (Jan/2010 e Set/2014).

MÉtodos:
Estudo observacional com avaliação de indicadores de processo, de fornecedores e de grau de satisfação de clientes, de 
reclamações a fornecedores e de clientes, de constatações e produtos não-conformes registados bem como do cumprimento 
de planos de actividades (PA).

resultados:
Recepção e armazenamento: 22 PA introduzidos (84% de realização); Indicador mensal: Nº de medicamentos com armazenamento 
incorrecto (100% cumprimento da meta); Avaliação de fornecedores: 206 reclamações (obtenção de resposta do fornecedor em 
85% dos casos).
Distribuição de Medicamentos: 10 PA na conferência de stocks dos serviços e carros de urgência (56% de realização global); Em 
2014, implementadas medidas que resultaram em 83% de realização das actividades planeadas; Decréscimo de irregularidades 
na conferência de stocks nos serviços em 60% no último triénio; Indicadores mensais: Nº de erros na Dose unitária e Nº de erros 
na Reposição de Stocks (4 não-conformidades); Em 5886 gavetas de unidose conferidas detectaram-se 196 erros e em 7966 
reposições 555 erros. Nos últimos 2 anos observou-se redução no nº de conferências das reposições, sem impacto no nº médio 
de erros.
Satisfação dos clientes: grau de satisfação > 70% (utentes, médicos, e outros profissionais de saúde); grau de satisfação dos 
enfermeiros crescente (69% em 2013).
Constatações: 18 e 41 constatações (recepção/armazenamento e distribuição), com eficácia de tratamento em 94% e 100%, 
respectivamente (origem: actividades diárias/auditorias internas).
Reclamações: 44 reclamações registadas, tratadas e encerradas.

conclusões:
Os resultados de desempenho e eficácia exigiram o re-planeamento de actividades na reposição de stocks e respectiva 
conferência, com a inclusão de novos objectivos de qualidade (impacto das limitações de recursos humanos). As actividades 
implementadas na distribuição em 2014 resultaram em aumento de eficácia. O SGQ permitiu a implementação de acções que 
originaram um aumento de 19% no grau de satisfação dos enfermeiros.

bibliografia:
1. NP EN ISO 9001:2008
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introduçÃo:
O tamoxifeno é um antiestrogénio não esteróide indicado no tratamento da neoplasia da mama. A interacção farmacocinética 
com inibidores fortes do CYP2D6, designadamente os inibidores selectivos da recaptação da serotonina (ISRS), os quais 
originam uma redução de 65 a 75% dos níveis plasmáticos de um ou mais metabolitos activos deste fármaco, repercutindo-se 
potencialmente numa recidiva.
Neste contexto, em 2013, foram realizadas intervenções farmacêuticas junto dos prescritores no sentido de sensibilizar para o 
risco de interacção entre estes fármacos, recomendando que ponderassem a substituição do antidepressivo ou da terapêutica 
hormonal por inibidores da aromatase. [1]

obJectivos:
Avaliar o impacto das intervenções farmacêuticas realizadas em 2013.

MÉtodos:
Foram realizados inquéritos presenciais e via telefone, relativos a medicação domiciliária concomitante, aos doentes sob risco, 
identificados em 2013, assim como aos doentes que iniciaram tratamento com tamoxifeno, durante o ano de 2014.

resultados:
Dos 13 doentes inquiridos em 2013, 8 doentes ainda se encontravam em tratamento concomitante com tamoxifeno e um ISRS, 
2 dos doentes foi substituído o tamoxifeno por um inibidor da aromatase, um dos doentes viu substituído o antidepressivo 
por um de risco mínimo de interacção e 2 dos doentes mantiveram-se incontactáveis. Isto é, obteve-se 23% de intervenções 
farmacêuticas aceites.
Em 2014, foram identificados 14 novos doentes em tratamento com tamoxifeno. Apenas 1 dos novos doentes recebeu 
terapêutica concomitante com tamoxifeno e um antidepressivo, a venlafaxina, com risco mínimo de interacção. Não foi possível 
contactar 4 doentes.

conclusões:
Conclui-se que as intervenções farmacêuticas de 2013 apresentaram um resultado abaixo do esperado, uma vez que apenas se 
observaram três alterações na terapêutica. 
Relativamente aos novos doentes, em 2014, apenas um deles se encontra a tomar tamoxifeno e um antidepressivo, o qual 
de risco mínimo, o que sugere uma consequência positiva da divulgação da interacção em 2013, levando os médicos a não 
prescrever tamoxifeno a doentes pós-menopáusicas.
No sentido de melhorar estes resultados, considerando que os casos de não-aceitação das intervenções se devem às dificuldades 
dos médicos em avaliar áreas fora da sua especialidade, de comunicação médico-farmacêutico e de comunicação farmacêutico-
doente, pretende-se implementar novas vias de comunicação assim como uma monitorização contínua. 

bibliografia:
[1] Brazinha, I; Crucho, AC; Mamede, M; Santos, ML; Silva, R – Interacção entre tamoxifeno e inibidores selectivos da recaptação 
da serotonina: avaliação farmacêutica no Hospital Dr. José Maria Grande. Poster. In 6ª SEMANA DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE FARMACÊUTICOS HOSPITALARES – XVI SIMPÓSIO NACIONAL, Estoril, 2013.   
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introduçÃo:
A terapêutica tripla, associada à terapêutica dupla com Peginterferão(PEG-INF) e Ribavirina(RBV), fármacos com ação antivírica 
direta no VHC, dos quais estão disponíveis os inibidores da protease(IP) Boceprevir(BOC) e Telaprevir(TVR), aumentam em cerca 
de 25-30% a taxa de resposta vírica sustentada(SVR) em doentes portadores de genótipo 1. No entanto no período de pós-
comercialização foram relatadas reações adversas de relevância clínica cutâneas ao TVR, que exigem a sua suspensão imediata 
e permanente. Por outro lado o BOC está associado a uma diminuição adicional da concentração de hemoglobina, resultando 
em maior incidência de neutropenia, nomeadamente de Grau 3-4.

obJectivos:
Conhecer a população de doentes que fizeram o tratamento completo vs incompleto.
Motivo da descontinuação da terapêutica tripla (IP): sem SVR vs reação adversa.

MÉtodos:
Análise retrospetiva de todos os doentes que iniciaram tratamento com um IP e dos respetivos registos farmacêuticos de 
dispensa.
Consulta dos dados clínicos (sistema informático e clínico que acompanhou o doente),no caso de doentes que interromperam 
o tratamento.

resultados:
Doentes tratados com BOC: iniciaram 9 e terminaram 5.
Doentes tratados com TVR: iniciaram 14 e terminaram 9.

conclusões:
Concluiu-se que a maior parte dos doentes beneficiou com a terapêutica tripla. Embora em alguns doentes foi necessário 
descontinuar o IP ou proceder a modificações de dose do PEG-INF ou RBV assim como efetuar tratamento de efeitos secundários 
associados. Adicionalmente uma percentagem de doentes não terminou o tratamento com o IP devido a ausência de SVR.

bibliografia:
1. EASL clinical practice guidelines: management of hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2011;55:245-64
2. Bacon BR, Gordon SC, Lawitz E, Marcellin P, Vierling JM, Zeuzem S, et al. Boceprevir for previously treated chronic HCV genotype 
1 infection. N Engl J Med. 2011;364:1207-17.
3. Zeuzem S, Andreone P, Pol S, Lawitz E, Diago M, Roberts S, et al. Telaprevir for retreatment of HCV infection. N Engl J Med. 
2011;364:2417-28.
4. Ghany MG, Nelson DR, Strader DB, Thomas DI, Seeff L. An update on treatment of genotype 1 chronic hepatitis C virus infection: 
2011 practice guidelines by the American association for the Study of the Liver Diseases. Hepatology. 2011;54:1433-44.
5. Fried MW, Hadziyannis SJ, Shiffman ML, Messinger D, Zeuzem S. Rapid virological response is the most important predictor of 
sustained virological response across genotypes in patients with chronic hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2011,
6. EACS, European Guidelines for treatment of HIV infected adults in Europe. Version 6.0 – October 2011.
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introduçÃo:
O paradigma do tratamento da Hepatite C (Hep C) tem sido alvo de enormes avanços na descoberta de fármacos que permitam 
taxas de resposta mais elevadas em indivíduos infetados com o genótipo 1. Contudo, a par desta evolução também os custos 
associados a estes medicamentos apresentam valores muito elevados pelo que a decisão de tratamento deve ser alvo de 
ponderação face aos recursos financeiros atuais. 

obJectivos:
Monitorizar a resposta atual ao tratamento com terapêutica tripla com Boceprevir em doentes adultos infetados com Hepatite 
C, no Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E. 

MÉtodos:
Recolha de dados dos consumos de interferão (INF) alfa-2a e alfa-2b, ribavirina (RBV) e boceprevir, retirados do programa CPC 
HS, durante o período em estudo (23 de maio a 12 de setembro de 2014) 

resultados:
De um universo total de 4 doentes, os 2 doentes com genótipo 1 subtipo a, ambos naïve e com fibrose avançada estadio F3, à 
quarta semana de tratamento apresentaram reduções da carga viral embora sem alcançarem resposta virológica rápida (RVR) 
pelo que a decisão de manter o esquema de terapia tripla foi o considerado. À oitava e décima segunda semana ambos os 
doentes mantiveram cargas virais indetetáveis sem nenhuma reação adversa considerável pelo que a terapêutica tripla foi 
mantida tal como preconizado nas guidelines. No grupo dos dois doentes com genótipo 1 subtipo b previamente tratados com 
terapêutica dupla com PegIFN e RBV com respostas parciais, ambos tinham indicação para tratamento com terapia tripla. Um 
deles com fibrose F4, na oitava semana de tratamento alcançou carga viral indetetável embora tenha suspendido o tratamento 
na décima primeira semana por anemia e lesão renal aguda. O outro doente com fibrose F3 apresentou sempre cargas virais 
indetetáveis em todas as semanas monitorizadas mantendo-se em tratamento.   

conclusões:
Todos os doentes mantiveram-se em tratamento após a semana 12 de terapia tripla com boceprevir, à exceção do doente que 
interrompeu o tratamento devido à ocorrência de reações adversas.
Tem sido demonstrado que o tratamento triplo é custo-efetivo em todas as fases da doença, no entanto tendo em conta o 
elevado custo que esta abordagem envolve, é necessária a seleção criteriosa dos doentes elegíveis para terapêutica tripla.  

bibliografia:
1- EASL Clinical Practice Guidelines. Management of hepatitis C virus infection. J Hepatol 2014; 60(2):392-420.
2- EACS (European AIDS Clinical Society) Guidelines. Version 7.0, October 2013; http://www.eacsociety.org/Portals/0/Guidelines_
Online_131014.pd. Acedido em 17 de setembro de 2014
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introduçÃo:
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença neurológica crónica, inflamatória, degenerativa e progressiva, caracterizada por 
múltiplas áreas de desmielinização do Sistema Nervoso Central, que poderá afectar em Portugal cerca de 6.000 pessoas.  
É mais prevalente nos jovens entre os 20 e os 40 anos e no sexo feminino. A EM apresenta manifestações variadas que provocam 
diferentes tipos e graus de incapacidade. Em cerca de 85% dos casos a EM evolui por surtos.  
Em 2003, a Organização Mundial de Saúde (OMS), definiu adesão como a extensão em que o comportamento de um indivíduo 
– utilização de medicamentos e cuidados de saúde, alimentação e estilos de vida – se coaduna com as recomendações de um 
profissional de saúde com as quais concorda.
O Fingolimod (Gilenya®) é o primeiro medicamento oral aprovado para o tratamento da EM, é um modulador dos receptores 
da esfingosina 1-fosfato (S1P) indicado como terapêutica única de modificação da doença na EM com exacerbação-remissão 
muito activa para doentes adultos: 
O CHP é um Centro de Tratamento de EM. No CHP o Neurologista para poder prescrever o Fingolimod tem que apresentar o 
doente na Consulta de Grupo de Doenças Auto-imunes que concordando envia para a Comissão de Farmácia e Terapêutica 
(CFT), após a sua aprovação envia para o Director Clínico que autoriza a sua utilização

obJectivos:
Avaliação do grau da adesão à terapêutica deste grupo específico de doentes. Análise dos factores que influenciam a adesão à 
terapêutica e a sua correlação com este grupo. 

MÉtodos:
Análise dos dados obtidos pelo programa informático. Inquérito aos doentes. Pesquisa bibliográfica e tratamento de dados.

resultados:
Foram analisados os registos de 30 doentes, a resposta ao inquérito e a avaliação dos factores envolvidos (económicos, sociais, 
relacionados com a equipa profissional de saúde, relacionados com a terapêutica e com o doente). 

conclusões:
A adesão à terapêutica é um factor determinante para o sucesso da terapêutica e apesar de todas as intervenções pelos 
diferentes profissionais de saúde e até dos cuidadores e familiares não está ainda eficazmente implementada. 
Apesar do grupo de doentes padecer de uma doença progressivamente incapacitante, ser jovem e informado, a falta de adesão 
é evidente.
É preciso desenvolver e implementar estratégias de promoção da adesão à terapêutica.

bibliografia:
Norma da DGS 005/2012 de 04/12/2012
Orientação da DGS 021/2012 de 04/12/2012
Orientação da DGS 003/2011 de 09/05/2011
http://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report/en/
Bugalho e Carneiro, 2004
Relatório de avaliação prévia do medicamento para uso humano em meio hospitalar, em www.infarmed.pt
RCM em: www.ema.europa.eu 

notas:
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autores:
Maria Manuela Duarte Vieira
Centro Hospitalar de São João, EPE

introduçÃo:
A evidência tem demonstrado que a participação efetiva do farmacêutico clínico, como membro de uma equipa multidisciplinar, 
no ato da decisão e implementação da terapêutica medicamentosa do doente, melhora os cuidados prestados (redução 
significativa dos custos envolvidos e o período de internamento). Deparamo-nos com a realidade de uma gestão dos serviços 
de saúde focada maioritariamente nos encargos monetários envolvidos, que se apoia numa análise de custo/efetividade. Nestes 
tempos transtornados pelas preocupações político-sociais, arriscamo-nos a perder esta nossa posição definitivamente se não 
nos fizermos valer de forma consistente.
Em Portugal, observa-se uma adaptação crescente dos farmacêuticos que migram da farmácia hospitalar tradicional para a 
clínica.
Verifica-se que as intervenções dos farmacêuticos clínicos não estão bem definidas e por isso há uma grande heterogenia nos 
cuidados farmacêuticos dispensados. O facto da farmácia clinica não ser praticada de forma uniforme torna-a inconsistente e 
pouco reconhecida pelos restantes elementos das equipas multidisciplinares, pelos doentes e seus cuidadores.
Surge assim, a necessidade emergente de definir as responsabilidades e intervenções a adoptar pelo farmacêutico clínico na 
abordagem ao doente e equipas clínicas, numa tentativa de harmonizar os cuidados farmacêuticos prestados, em Portugal.

obJectivos:
É objectivo deste trabalho identificar os aspectos essenciais a considerar ao elaborar um plano de intervenções do farmacêutico  
e dar a conhecer alguns modelos internacionais já existentes, bem como as suas vantagens e desvantagens.

MÉtodos:
Pesquisa bibliográfica

resultados:
Quando planeamos os cuidados farmacêuticos para um dado doente devemos ter em conta: características e sintomas 
apresentados que constituem a queixa e co-morbilidades a tratar; objectivos terapêuticos específicos; verificar as intervenções 
mais adequadas à obtenção dos efeitos terapêuticos esperados; identificação e previsão dos problemas relacionados com 
a medicação (como PRMs específicos da medicação ou específicos do doente individualmente); averiguar as intervenções 
apropriadas para resolução destes problemas.
Na literatura distinguimos os seguintes modelos: Prática da Atenção Farmacêutica, Gestão da Terapêutica Medicamentosa, 
Gestão prática da medicação em doentes no domicílio, Prática standard de farmácia clínica da Sociedade dos Farmacêuticos 
Hospitalares da Austrália (Society of Hospital Pharmacists of Australia – SHPA), Avaliação e planeamento personalizado da 
medicação (iMAP). 

conclusões:
Trata-se de um desafio, criar um modelo de prática tão personalizado, que permita a sua aplicação a todos os tipos de doente, 
nos diversos contextos clínicos. O nosso modelo necessita assim de ser articulável, quantificável, passível de codificar e fácil de 
pesquisar.
Os modelos referidos debruçam-se na identificação e resolução dos PRMs. Os modelos de Prática da Atenção Farmacêutica 
e de Gestão da Terapêutica Medicamentosa falham na documentação de potenciais PRMs e na determinação de possíveis 
intervenções
O facto de se usarem variados modelos causa confusão sobre o papel do farmacêutico.

notas:
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autores:
Pedro Manuel Lourenço Campos, Carla Maria da Gama e Melo Silva Mendes Campos
Unidade Local de Saúde de matosinhos

introduçÃo:
Com o crescente aumento da necessidade de recursos económicos para a aquisição de medicamentos/produtos farmacêuticos, 
face às grandes dificuldades económicas que se têm vindo a acentuar ao longo dos anos, é necessário utilizar todos os métodos 
disponíveis para diminuir o desperdício associado à inutilização de medicamentos/produtos farmacêuticos por prazo de 
validade ultrapassado. Assim, os Serviços Farmacêuticos são uma parte imprescindível neste processo. 

obJectivos:
Revelar a importância, dos Serviços Farmacêuticos, no controlo dos prazos de validade, de modo a permitir uma redução do 
desperdício de medicamentos/produtos farmacêuticos.

MÉtodos:
Verificação, periódica, dos prazos de validade nos Serviços Farmacêuticos e nos Serviços Clínicos.
No Inventário anual, são registados todos os medicamentos/produtos farmacêuticos que se encontram com o prazo de validade 
a terminar nesse mesmo ano e no ano seguinte.
Implementação da saída informática, de alguns medicamentos, por lote e prazo de validade.
Adequação do reembalamento de medicamentos ao consumo expectável.

resultados:
Apresentação dos resultados obtidos em forma de gráfico. As medidas implementadas para o controlo dos prazos de validade 
contribuíram, de forma significativa, para a prevenção do desperdício em 71.883,74 €.

conclusões:
Os Serviços Farmacêuticos, para além das Devoluções ao Fornecedor, têm, proactivamente, adoptado outras medidas que 
contribuem, igualmente, para a redução do desperdício associado à inutilização de medicamentos por prazo de validade 
ultrapassado. Em situações de validade curta, utilização não prevista, resposta negativa por parte dos Laboratórios (Ex.: não 
cumprimento dos requisitos exigidos, produtos sujeitos a AUE, etc.), a intervenção directa do Farmacêutico junto dos Médicos/
Serviços Clínicos da nossa Instituição e o envio à consignação de medicamentos para outros Hospitais, têm demonstrado ser 
uma mais valia neste processo.

bibliografia:

notas:
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