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LIVRO DE RESUMOS

MENSAGEM DE BOAS  VINDAS 

Caros Colegas,

E de 1990 a 2015 passaram 25 Anos Juntos!

A 8.ª Semana APFH – VIII Congresso Nacional assume-se este ano, em par-
ticular, como um dos principais momentos da comemoração dos 25 anos da 
APFH.

Nesse sentido foi ambição na preparação do programa da 8.ª Semana APFH 
que o passado, “Juntos com a História”, o presente, “Juntos na Segurança” e 
“Juntos para o doente” e o futuro, “Juntos evoluímos” e “Juntos…construímos”, 
estivessem representados, no que se identifica diretamente relacionado com as 
forças com as quais a nossa sociedade evolui e avança, e na qual a APFH e os 
farmacêuticos que exercem a sua atividade em unidades prestadoras de cuida-
dos de saúde, se integram de forma objetiva, porque querem usar:

   o conhecimento técnico para a utilização e desenvolvimento  
de medicamentos e produtos de saúde seguros, eficientes e inovadores 
que permitam mais e melhor saúde dos cidadãos, na prevenção  
e na doença;

  compartilhar experiências, criar laços e facilitar a geração de novos 
conhecimentos;

  e, crescer como resultado de todo o saber e partilha, contribuindo  
para uma sociedade comprometida e responsável, habilitada  
a se adaptar ao ritmo da mudança que se vive.

Aceitem o desafio, participem e venham celebrar os 25 Anos da APFH Juntos!

Elizabete Gonçalves

Dra. Elizabete Gonçalves
Presidente
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PROGRAMA QUARTA, 18 NOVEMBRO

 08:30 Abertura do Secretariado

 09:00 Comunicações Livres
    Criação de um Serviço de aconselhamento farmacêutico para a utilização segura de medicamentos durante o 

aleitamento
    Autores: Catarina Metelo; Humberto Melo; Andreia Loba; Andreia Duarte; Maria José Rei (Hospital da Luz); Cláudia 

Santos (Grupo Luz Saúde)

    Avaliação do impacto clínico nas intervenções de um farmacêutico numa Unidade de Cuidados Intermédios 
polivalente

    Autores: Maria José Rei; Pedro Cardoso; Andreia Duarte (Hospital da Luz); Cláudia Santos (Grupo Luz Saúde)

    Farmácia Clínica em Oncologia: Impacto da validação farmacêutica na Prevenção de Erros de Medicação
    Autores: Ana Jorge; Carla Ferrer; Fábio Glória; Joana Ferreira; José Branco; Sara Cândido; Sónia Moreira; Mariana 

Carvalho (Hospital de Vila Franca de Xira)

    Implementação do programa de apoio à prescrição de antimicrobianos – 3 meses de experiência
    Autores: Gisela Costa; Maria Helena Duarte; Armando Alcobia; Júlio Botas; Alexandra Santos; André Gomes; José 

Diogo (Hospital Garcia de Orta)

 10:00 Juntos com a História 
   Uma história de gémeos na ciência e na arte
   Dra. Ana Alcoforado – Diretora do Museu Nacional de Machado de Castro
   Dra. Virgínia Gomes – Conservadora do Museu Nacional de Machado de Castro

   História da profissão e do profissional
   Prof. Doutor José Pedro Sousa Dias – Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

   Uma vida, uma história, uma profissão, uma paixão 
   Dra. Manuela Luz Clara – Farmacêutica Hospitalar

   Moderador: Dr. José Feio – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

 11:30 Pausa para Café

 12:00 Simpósio Satélite – Astellas
   Desafios no tratamento do CPRCm
	 	 	  Tratar a doença e o doente com CPRCm
    Prof. Doutor Carlos Silva – Hospital de São João
	 	 	  O valor da enzalutamida
    Dr. Jorge Félix – EXIGO

   Moderador: Dr. José Feio – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

 13:00 Almoço

 14:30 Simpósio Satélite – Gilead 
   Inovação em Hemato-Oncologia: Leucemia Linfocítica Crónica e PI3Kδ
	 	 	  A importância da via PI3Kδ na Leucemia Linfocítica Crónica
    Dr. João Taborda Barata- Instituto de Medicina Molecular
	 	 	  Estado da arte e inovação no tratamento da Leucemia Linfocítica Crónica 
    Dr. José Pedro Carda – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

   Moderador: Dra. Ana Paula Carrondo – Hospital Santa Maria

 15:30 Pausa para Café

 16:00 Sessão de Abertura

 16:30 Conferência de Abertura
   Dr. Manuel Bastos de Matos – Consultor Jurídico da APFH

 17:00 Documentário 25 Anos APFH

 17:30 Simpósio Satélite – Amgen
   Há água em Marte! E depois?
	 	 	  A inovação está nos genes da Amgen. E depois?
    Dra. Filomena Sousa – Amgen Biofarmacêutica, Lda
	 	 	  Temos a inibição do PCSK9. E depois?
    Dr. Carlos Aguiar – Hospital de Santa Cruz
	 	 	  Temos a inibição dos Proteasomas. E depois?
    Prof. Doutor Herlander Marques – Hospital de Braga

   Moderador: Dra. Odete Isabel 

 18:30 Cocktail de Boas Vindas
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PROGRAMA QUINTA, 19 NOVEMBRO 

 09:00 Comunicações Livres
    Informação de medicamentos no local e hora certa: sistemas implementados no Centro Hospitalar Cova da 

Beira
    Autores: Rita Palmeira de Oliveira; Sandra Morgado; Idalina Freire; Inês Eusébio; João Ribeiro; Andreia Fernandes; 

Manuel Morgado; Mónica Guardado; Rute Duarte; Rita Moras; Maria Olímpia Fonseca (CHCB) 

    Caracterização das intervenções farmacêuticas realizadas no âmbito da validação da prescrição médica na 
ULSM

   Autores: Pedro Campos; Sofia Pinto (ULSM)

   Biossimilar de Infliximab: análise custo-eficácia 
    Autores: Sónia Domingos Camões; Ana Soares; Miguel Pinto da Silva; Rafael Bento; Armando Alcobia (Hospital 

Garcia de Orta)

   Desenvolvimento de uma Base de Dados para Ensaios Clínicos
    Autores: Ana Paula Beires Plácido; Ana Rita Fortunato; Betânia Faria; Isabel Marcos (Hospital de Braga)

 10:00 Juntos na Segurança
    Plano Nacional para a Segurança do doente, Medicamentos LASA e Medicamentos de alerta máximo
   Prof. Doutora Anabela Coelho – Direção-Geral da Saúde

    A experiência da implementação de medidas de diferenciação dos Medicamentos LASA no HVFX
   Dra. Carla Ferrer – Hospital de Vila Franca de Xira 

    Segurança na preparação de medicamentos em Farmácia Hospitalar
   Dr. José Maria Alonso Herreros – Hospital Univ. Los Arcos del Mar Menor, Murcia

    Moderador: Dr. Mário Borges Rosa – ISMP – Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos – Brasil

 11:30 Pausa para Café

 12:00 Simpósio Satélite – BMS
   Imuno-Oncologia – Avanços no tratamento do cancro com Nivolumab 
    Nivolumab:  Inovação no Cancro de Pulmão 
    Prof. Doutor Venceslau Hespanhol – Hospital de São João
    Nivolumab: Inovação no Melanoma Avançado
    Dra. Rita Sousa – Hospital de Santa Maria

   Moderador: Dr. Armando Alcobia – Hospital Garcia de Orta

 13:00 Almoço
 14:30 Simpósio Satélite – Biogen
   Gestão Integrada do Doente com Esclerose Múltipla
    Como tratar a Esclerose Múltipla: aplicação prática
    Dr. Joaquim Pinheiro – Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia-Espinho
    O valor do TECFIDERA no tratamento da EM em Portugal
    Prof. Doutor Luís Miguel – CISEP

   Moderador: Dra. Patrocínia Rocha – Centro Hospitalar Porto  

 15:30 Sessão de Pósteres

 16:30 Juntos para o Doente
   Uso de “checklist” na análise do perfil farmacoterapêutico do doente
   Dra. Liliana Vilas Boas – Lewisham and Greenwich NHS Trust

   O porquê de promovermos uma prática de Farmácia Clínica consistente
   Dra. Mª Manuela Vieira – Centro Hospitalar de S. João

    Caminhos de evolução dos Farmacêuticos Hospitalares: Boas Práticas, Competências e Impacto
    Dr. António Melo Gouveia – Presidente do Colégio de Especialidade de Farmácia Hospitalar da Ordem dos Farma-

cêuticos

   Moderador: Prof. Doutora Fátima Falcão – Centro Hospitalar Lisboa Ocidental
å
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 18:00  Sessão APFH/Gilead – Projetos de investigação “Evidenciar o conhecimento em Farmácia Hospitalar”
    Melhoria da qualidade de vida e do processo assistencial ao doente em regime de ambulatório hospitalar

   Apresentação dos trabalhos vencedores da edição 2014:
    Farmacovigilância através da monitorização da prescrição no serviço de urgência
    Dra. Filipa Tátá – Hospital Espírito Santo de Évora

     Avaliação da taxa de fidelização/retenção dos doentes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana 
aos cuidados de saúde num hospital central

    Dra. Helena Farinha – Centro Hospitalar Lisboa Ocidental

     Mielotoxicidade associada a terapêutica com linezolida e necessidade de um programa de gestão de risco 
para doentes em regime de ambulatório

    Dra. Miriam Capoulas – Hospital Beatriz Ângelo

    Comentadores: Dra. Aida Batista; Prof. Doutora Ana Cristina Rama; Dr. António Melo Gouveia; Dr. Jorge Aperta; 
Dra. Patrocínia Rocha

   Moderador: Dr. Nuno Vilaça Marques – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

 19:00 Final dos Trabalhos

 20:00 Jantar – 25 Anos APFH

æ

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

 09:00 PharmaTalks
    Estudo do potencial da molécula ABT-737 no combate à infeção pelo vírus da Hepatite C – a perspetiva do 

farmacêutico na investigação 
   Dra. Catarina Oliveira – Centre Universitaire de Recherche en Santé (C.U.R.S.), AMIENS

    Sistema de Registo de Intervenções Farmacêuticas no ato de dispensa de medicamentos a doentes em regime 
de ambulatório hospitalar- Projeto nacional

   Dra. Joana Amaral- UCF/ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde

   Serviço Farmacêutico segundo o método KAIZEN 
   Dra. Mª Teresa Aires Pereira – José de Mello Saúde 

   Nutrição parentérica em ambulatório – um caso clínico
   Dra. Lisete Lemos – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

    Segurança do doente oncológico e dos profissionais de saúde envolvidos no circuito dos medicamentos cito-
tóxicos. Experiência do Centro Hospitalar Cova da Beira

   Dr. Manuel Morgado – Centro Hospitalar Cova da Beira

   Moderador: Dra. Marisa Caetano – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

 10:00 Juntos Evoluímos 
   A Efetividade Comparativa na Avaliação de Tecnologias da Saúde na realidade Hospitalar
   Prof. Doutora Ana Paula Martins – Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

   Formação em Ciências Farmacêuticas, prática profissional e especialização: que direções?
   Prof. Doutor Batel Marques – Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra

   O futuro do Farmacêutico Hospitalar – Novos desafios
   Dra. Paula Dias Almeida – Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde

   Moderador: Prof. Dr. Rui Santos Ivo – ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde

 11:30 Pausa para Café

 12:00 Simpósio Satélite – Novartis
   O Farmacêutico Hospitalar na liderança da Inovação 
   Prof. Doutor Miguel Pina e Cunha – Faculdade de Economia – Univ. Nova de Lisboa 

   Inovação na Novartis: o papel dos farmacêuticos hospitalares enquanto parceiros para a Inovação
   Dra. Elsa Branco – Novartis – Unidade de Ensaios Clinicos 
   Dra. Sandra Margarida Amaral – Novartis – Unidade de Oncologia

   Moderador: Dra. Catarina Ramalho – Novartis

 13:00 Almoço

 13:00 Novas métricas de valor com Imuno-Oncologia – BMS (sujeito a inscrição)
   Dra. Ana Castro – Hospital Geral de Santo António

   Moderador: Dr. José Feio – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

 14:30 Simpósio Satélite – ViiV Healthcare
   Expansão das Opções ARV’s: O papel de Dolutegravir
    Dolutegravir: a different INI?
   Dra. Romina Quercia – ViiV Healthcare
    Dolutegravir e a individualização da terapêutica
   Dr. Nuno Marques – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

   Moderadores: Dr. Fernando Maltez – Hospital de Curry Cabral 
   Dra. Ângela Ventura – Hospital Joaquim Urbano

 15:30 Pausa para Café

 16:00 Juntos… Construímos 
   Como nos podemos tornar parceiros no futuro?
   Dr. Feliciano Cumaquela – Hospital Central de Maputo
   Dr. Mário Borges Rosa – Presidente ISMP – Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos – Brasil
   Dr. José Luis Poveda Andrés – Presidente SEFH – Sociedade Espanhola de Farmácia Hospitalar
   Dra. Aida Batista – Direção EAHP – Associação Europeia de Farmacêuticos Hospitalares

   Moderador: Dr. Bruno Costa – Vice-Presidente APFH

 17:30 Sessão de Encerramento 

 20:00 Jantar Satélite MSD

    Nota: Os programas dos Simpósios Satélite são da exclusiva responsabilidade do seu Patrocinador.
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  WORKSHOP 1 | AUMENTAR A SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
   Coordenação: 
   Dr. Mário Borges Rosa
   Dra. Marisa Caetano

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

 09:30   “Discurso de Sorrel – Erro de medicação no Hospital John Hopkins” e “Entrevista após 
erro de medicação em criança” – vídeos

    A Segurança do doente e o uso seguro de medicamentos: breve revisão histórica, con-
ceitos, tipos de abordagem dos erros, causas dos incidentes/eventos adversos e medidas 
gerais de prevenção

 10:30 Pausa para café

 11:00   Erros com medicamentos usados em Oncologia – Organização Mundial da Saúde – vídeo

 11:30   Estudo de casos de erros e identificação das causas principais dos incidentes com medi-
camentos em hospitais portugueses – exercícios em grupos

 13:00 Almoço de trabalho

 14:30  Troca de vias de administração, ISMP Canada – vídeo

    Segurança na prescrição, dispensa e administração – Medicamentos de alta vigilância/
potencialmente perigosos 

 15:30  Estudo de casos de erros – exercícios em grupo

 16:30 Pausa para café

 17:00   Elaboração de planos de ações para dois medicamentos de alta vigilância/potencial-
mente perigosos 

   Exercícios em grupo

 18:00 Empatia da Cleveland Clinic – vídeo – Encerramento

WORKSHOPS SÁBADO, 21 NOVEMBRO – DIA DOS WORKSHOPS
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  WORKSHOP 2 | FLUIDOTERAPIA E EQUILÍBRIO HIDROELETROLÍTICO
   Coordenação: 
   Dr. Dinis Mateus 
   Dra. Vera Pires 

 09:00 Receção dos participantes

 09:30  Conceitos, homeostasia, composição do organismo. 

   Fluidos Intravenosos de grande volume: classificação, tipos de fluidos
   Dra. Catarina Toscano – Instituto Português de Oncologia de Lisboa

 10:30 Pausa para café

 11:00  Alterações do Equilíbrio Hidroeletrolítico e Ácido base
   Dra. Cláudia Marques – Hospital de Vila Franca de Xira

 12:00  Fluidoterapia  e equilíbrio hidroeletrolítico em Pediatria
   Dr. Francisco Abecasis – Hospital de Santa Maria 

 13:00 Almoço de trabalho

 14:30  Abordagem às alterações do Equilíbrio Hidroeletrolítico e Ácido Base: 

    No paciente cirúrgico 
        Dra. Cláudia Marques – Hospital de Vila Franca de Xira

    No paciente em Cuidados Intensivos 
        Dra. Susan Marques Marum – Instituto Português de Oncologia de Lisboa

 16:30 Pausa para café

 17:00  Fluidoterapia e Alterações Hidroeletrolíticas na prática farmacêutica  
   Dr. Dinis Mateus – Instituto Português de Oncologia de Lisboa 

 17:45 Conclusões

 18:00 Encerramento
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  WORKSHOP 3 | NUTRIÇÃO ARTIFICIAL – NUTRIÇÃO PARENTÉRICA
   Coordenação: 
   Dra. Luísa Rocha
   Dra. Teresa Lopes 
   Dra. Helena Catarino

 09:00 Receção dos participantes

 09:30  Macro e micronutrientes para nutrição parentérica 
   Dra. Luísa Rocha – Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

 10:30 Pausa para café

 11:00  Nutrição parentérica – Adultos 
   Dra. Paula Castelões – Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

 11:45  Nutrição parentérica – Cuidados Intensivos 
   Dra. Paula Castelões – Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

 12:30 Almoço de trabalho

 14:00  Nutrição parentérica – Neonatologia 
   Dra. Andreia Teles – Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

 15:00  Incompatibilidades em Nutrição parentérica 
   Dra. Lisete Lemos – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

 15:45  Unidades de preparação 
   Dra. Sameiro Lemos – Centro Hospitalar de São João 

 16:30 Pausa para café

 17:00  Resumo e conclusão dos trabalhos

 18:00 Encerramento 



WORKSHOPS

19 8.ª Semana APFH – VIII Congresso Nacional  |  Centro de Congressos do Estoril, 18 a 21 de novembro 2015

  WORKSHOP 4 | SÉPSIS E INFEÇÃO GRAVE
   Coordenação: 
   Dr. João Gonçalves Pereira 
   Dra. Brenda Madureira

 09:00  Epidemiologia da sépsis
   Dr. João Gonçalves Pereira – Hospital Vila Franca de Xira

 09:30  Infeção, sépsis, choque. Conceitos
   Dr. Bruno Oliveira – Hospital Vila Franca de Xira

 10:00  Manifestações clínicas da infeção e da sépsis
   Dr. Bruno Oliveira – Hospital Vila Franca de Xira 

 10:30 Pausa para café

 11:00  Casos práticos
   Dr. Bruno Oliveira – Hospital Vila Franca de Xira

 11:30  Estabilização hemodinâmica na sépsis: fluidoterapia e vasopressores
   Dr. Luís Bento – CHLC, Hospital de S. José

 12:00  Farmacologia do choque
   Dr. Luís Bento – CHLC, Hospital de S. José 

 12:30  Suporte de órgãos em falência: pulmão, rim, CID
   Dr. Luís Bento – CHLC, Hospital de S. José 

 13:00 Almoço de trabalho

 14:30  Microrganismos de infeção e primeira linha de antibioterapia
   Dra. Leonor Pássaro – MSD

 15:15  Microrganismos problema: ESBLs, Pseudomonas e MRSA
   Dra. Leonor Pássaro – MSD

 16:00 Pausa para café

 16:30  Casos práticos
   Dra. Leonor Pássaro – MSD

 17:00  Implicações da sépsis na terapêutica farmacológica
   Dr. João Gonçalves Pereira – Hospital Vila Franca de Xira

 17:30  Tratar a mais: algum risco?
   Dr. João Gonçalves Pereira – Hospital Vila Franca de Xira

1 8:00 Conclusões e Encerramento
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  WORKSHOP 5 | PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FARMÁCIA HOSPITALAR
   Coordenação: 
   Prof. Doutor Carlos Maurício Barbosa 
   Dr. Nuno Vilaça Marques

 09:00 Receção dos participantes/Apresentação 

 09:30  Importância da preparação de medicamentos em Farmácia Hospitalar 
   Prof. Doutor Carlos Maurício Barbosa - Faculdade de Farmácia Univ. Porto

 10:00  Os medicamentos manipulados na terapêutica pediátrica
   Prof. Doutora Maria do Céu Machado - Hospital de Santa Maria

 10:45  Debate

 11:00 Pausa para café

 11:30  A preparação de medicamentos num hospital americano
   Dra. Lisa Ashworth – Vice-Chair of the USP Pharmacy Compounding Expert Committee
   Head of the Compounding Unit of the Dallas Children’s Hospital, USA

 12:15  Preparação de medicamentos para Oftalmologia
    Dr. José Maria Alonso Herreros - Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia, 

Espanha

 13:00  Debate

 13:15 Almoço de trabalho

 14:45  A Farmacopeia americana e os medicamentos manipulados não estéreis
   Dra. Lisa Ashworth – Vice-Chair of the USP Pharmacy Compounding Expert Committee
   Head of the Compounding Unit of the Dallas Children’s Hospital, USA

 15:30  A Farmacopeia americana e os medicamentos manipulados estéreis
   Dra. Lisa Ashworth – Vice-Chair of the USP Pharmacy Compounding Expert Committee
   Head of the Compounding Unit of the Dallas Children’s Hospital, USA

 16:15  Debate

 16:30 Pausa para café

 17:00  Formação e acreditação de operadores para manipulação de estéreis
   Dr. José Maria Alonso Herreros - Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia

 17:30  Sistemas de informação na Preparação de Medicamentos em Farmácia Hospitalar
   Dr. Sebastião Ferreira da Silva - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

 18:00   Mesa Redonda - Aspetos práticos da preparação de medicamentos em Farmácia Hospitalar
   Moderador: Prof. Doutor Carlos Maurício Barbosa, FFUP
   Dra. Lisa Ashworth – Dallas Children’s Hospital, USA
   Dr. José Maria Alonso Herrreros – Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia
   Dra. Lisete Lemos – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
   Dra. Maria do Sameiro Lemos – Centro Hospitalar de São João
   Dr. Sebastião Ferreira da Silva - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

 18:30 Encerramento
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  WORKSHOP 6 | APFH-APEF – O HOSPITAL E OS FARMACÊUTICOS HOSPITALARES
   Coordenação: 
   Dra. Aida Batista 
   Dr. José Feio

 09:30  Sistemas de saúde – organização e resultados
  Dr. Nuno Cobrado

 10:30  Hospital, serviços farmacêuticos e farmacêutico
  Dra. Aida Batista

 11:30 Pausa para café

 12:00  Carreira – uma marca pessoal
  Dr. Nuno Cobrado

 13:00 Almoço

 14:30  Circuito do medicamento hospitalar
  Dr. José Feio

 16:00 Pausa para café

 16:15  Não escreves, não apareces, não te mostras … provavelmente não existes

   Apresentação de vídeos, comentários … de promoção da atividade

 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 Farmá-

cia 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: 
Catarina Metelo1, Humberto Melo1, Andreia Loba1, Andreia Duarte1, Maria José Rei1, Cláudia Santos2

1Hospital da Luz
2Grupo Luz Saúde

INTRODUÇÃO:
Na análise de inquéritos de satisfação realizados aos doentes do Hospital da Luz, as doentes do serviço de obstretrícia 
apresentavam um maior descontentamento no que concerne à informação recebida sobre a terapêutica. Tendo em conta a 
importância do aleitamento materno e o impacto da utilização de medicamentos neste contexo identificou -se a oportunidade 
de intervenção neste grupo.

OBJECTIVOS:
Disponibilizar informação e ferramentas que permitam às puérperas tomar uma decisão segura sobre a utilização de 
medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) durante o período de aleitamento.

MÉTODOS:
Formação dos responsáveis pelo projeto e recolha bibliográfica para elaboração de um folheto informativo e sessão de 
esclarecimento. A sessão decorre diariamente no serviço de obstetricia integrado na sessão informativa de enfermagem.  
A informação inclui a importância do aleitamento, conselhos práticos sobre a utilização de medicamentos durante este período, 
e informação sobre os medicamentos utilizadas nas principais condições passíveis de serem tratadas com MNSRM. No final da 
sessão é apresentado o folheto informativo electrónico com a mesma informação transmitida na sessão. O folheto pode ser 
consultado através de várias plataformas, smartphones, computadores ou ser impresso em suporte de papel. A avaliação do 
impacto foi feita através do número de presenças na sessão e pela análise das respostas ao inquérito de satisfação. 

RESULTADOS:
Entre 9 de Março e 12 de Julho de 2015, foram realizadas 34 sessões, com um total de 114 participantes. Destes, 59,6% disseram 
estar “muito satifeitos” e 39,4% “satisfeitos”. Quando questionados sobre qual a importância deste género de intervenções na 
promoção do aleitamento, todos os inquiridos classificaram a atividade como sendo importante (22%) ou muito importante 
(78%). 

CONCLUSÕES:
Os resultados da avaliação de satisfação permitem -nos inferir o impacto positivo quer na satisfação das puérperas com o 
serviço recebido durante o internamento, quer na percepção do papel do farmacêutico hospitalar. Tendo em conta o curto 
período de internamento, a necessidade de coordenação com a equipa de enfermagem e a tentativa de aumentar a adesão 
ao projeto, está em estudo a participação dos farmacêuticos no curso pré -parto do Hospital da Luz. O projeto já está também 
implementado com sucesso no Hospital Beatriz Ângelo. Para além da espectativa com o impacto desta iniciativa na próxima 
avaliação de satisfação global do Hospital, acreditamos que pode funcionar como impulsionador do desenvolvimento de 
projetos semelhantes noutros áreas.

BIBLIOGRAFIA:

NOTAS:
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CRIAÇÃO DE UM SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO  
PARA A UTILIZAÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS DURANTE O ALEITAMENTO



COMUNICAÇÕES ORAIS

25 8.ª Semana APFH – VIII Congresso Nacional  |  Centro de Congressos do Estoril, 18 a 21 de novembro 2015

AUTORES: 
Maria José Rei1, Pedro Cardoso2, Andreia Duarte1, Cláudia Santos3

1Hospital da Luz
2Hospital da Luz
3Grupo Luz Saúde

INTRODUÇÃO:
Um farmacêutico avalia diariamente as prescrições dos doentes internados numa Unidade Especial de Internamento (UEI) de 
Cuidados Intermédios de doentes médicos e cirúrgicos e comunica as sugestões ao médico responsável. 

OBJECTIVOS:
Avaliação da aceitação e impacto clínico das contribuições do farmacêutico em relação à terapêutica. 

MÉTODOS:
A avaliação da terapêutica foi realizada diariamente através da consulta do processo electrónico do doente. Durante o mês 
de Maio de 2015 as intervenções resultantes foram comunicadas ao médico assistente por e -mail e foi -lhe pedido que para 
além do feed -back quanto à aceitação da intervenção, a classificasse quanto ao impacto clínico. Foi usada uma escala de 
classificação de impacto clínico com 4 níveis. Desde o nível 0 – sem impacto clínico ao nível 3 – Evita evento potencialmente fatal.  
As intervenções eram depois classificadas de acordo com modelo desenvolvido anteriormente e em vigor no serviço.

RESULTADOS:
Foram registadas 37 intervenções em 21 doentes, correspondendo a 35% dos doentes internados na UEI nesse período. Tendo 
em conta os doentes sobre os quais se fizeram intervenções a média foi de 2 intervenções por doente e a taxa de aceitação de 
62%.

A causa mais frequente de intervenção foi a toxicidade potencial da terapêutica (27%), seguida da ausência de terapêutica de 
ambulatório ou profilaxia de evento relacionado com o internamento (16,2%) e o ajuste de dose após monitorização sérica de 
antibióticos (13,5. Nenhuma das intervenções relacionadas com a toxicidade da terapêutica foi aceite. As restantes tiveram uma 
taxa de aceitação de 100% à exceção da ausêcia terapêutica (82%).

Quanto à avaliação do impacto clínico 62,2% foram classificadas com nível 1, 35,1% com nível 0, apenas 5,4% com nível 2 e 
não houve nenhuma intervenção classificada com nível 3. As intervenções relacionadas com o ajuste posológico de antibióticos 
de acordo com monitorização farmacocinética foram as de maior impacto clínico.

CONCLUSÕES:
O impacto da intervenção do farmacêutico foi positivo como demonstram a taxa de aceitação de cerca de 60% e o impacto 
clínico com cerca de 60% de intervenções classificadas como podendo contribuir para a efectividade da terapêutica/segurança 
do doente . Estes resultados podem no entanto melhorar tendo em conta os resultados de intervenções da equipa farmacêutica 
noutros serviços do hospital. Após discussão dos resultados do projecto com o médico responsável pala UEI no período de 
estudo constatou -se a necessidade de repensar o nivel de envolvimento do farmacêutico na equipa bem como o circuito de 
comunicação de intervenções.

BIBLIOGRAFIA:
How best to report pharmaceutical intervention to a medical team ? A clinical relevance assessment. C. DI FIORE -FAYE (1), E. 
BOUVET (1), M. VIE(1), P. MASSIP (2), J.M. CANONGE (1) (1) Department of pharmacy, (2) Department of Infectious Disease and 
Tropical, CHU Toulouse, FRANCE.

NOTAS:
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO CLÍNICO NAS INTERVENÇÕES DE UM FARMACÊUTICO 

NUMA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMÉDIOS POLIVALENTE
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AUTORES:
Ana Jorge, Carla Ferrer, Fábio Glória, Joana Ferreira, José Branco, Sara Cândido, Sónia Moreira, Mariana Carvalho
Hospital de Vila Franca de Xira

INTRODUÇÃO:
Os medicamentos citotóxicos são considerados pelo Institute for Safe Medication Practices (ISMP) medicamentos de alto 
risco[1]. Qualquer falha na sua utilização possui um risco elevado de causar danos significativos aos utentes, podendo levar a 
lesões permanentes, ou até à morte.
A análise dos resultados das intervenções farmacêuticas (IF) efetuadas em 2014 e o aumento da actividade no sector de 
Oncologia do hospital evidenciaram a necessidade de redesenhar a ferramenta de detecção de Erros de Prescrição (EP) por 
forma a aprofundar, sustentar e uniformizar a intervenção farmacêutica. 

OBJECTIVOS:
Estudar o impacto da implementação de uma nova metodologia para prevenção de erros de medicação. Avaliar o aumento de 
sensibilidade que a nova ferramenta introduziu na actividade desenvolvida pela equipa. 

MÉTODOS:
Tratamento dos dados registados em ficheiro Excel®, relativos a IF efetuadas durante o ano de 2014 e no período Janeiro–
Agosto 2015 aquando da validação das prescrições médicas de medicamentos administrados em Hospital de Dia de Oncologia. 
Identificaram -se os EP por tipo e por tipo de dano causado (nomenclaturas do National Coordinating Council for Medication 
Error Reporting and Prevention (NCC MERP) [3 e 2]). Foi ainda determinada a aceitação das IF. 

RESULTADOS:
Analisaram -se 21 IF em 2014 (em 2039 tratamentos–1,03%), que foram comparadas com os dados do período Janeiro–Agosto 
de 2015 (29 IF em 2032 tratamentos–1,43%). Verificou -se um aumento no tipo de EP Dose inadequada (52,4% em 2014 vs. 62,1% 
em 2015) e redução no tipo de EP Erro de Monitorização (47,6% em 2014 vs. 37,9% em 2015). As IF não aceites levaram a 3 erros 
de categoria C e 6 de categoria E (em 2014) e 2 erros de categoria E, 2 de categoria F, 2 de categoria C e 4 que não são possíveis 
de avaliar (em 2015). Em 2014 foram efetuadas 6 intervenções em prescrições de Antraciclinas, 9 em Derivados de Platina, 
4 de Antimetabolitos, 1 em Derivados da Vinca e 1 em Taxanos. Em 2015 foram efetuadas 4 intervenções em prescrições de 
Antraciclinas, 12 em Derivados de Platina, 1 de Antimetabolitos, 3 em Taxanos, 3 em Bifosfonatos, 2 em Anticorpos Monoclonais 
e 4 em Inibidores da Topoisomerase I 

CONCLUSÕES:
A validação farmacêutica das prescrições médicas de citotóxicos pressupõe a sua análise de forma sistemática, promovendo a 
segurança e eficácia da terapêutica instituída.
Sendo os Derivados da Platina um grupo de elevada toxicidade, é importante o aumento do número de EP detectados neste 
grupo, nomeadamente ajustes de dose. Verifica -se, desta forma, um aumento na sensibilidade da detecção de EP no processo 
de validação. 

BIBLIOGRAFIA:
[1] ISMP List of High–Alert Medications in Acute Care Settings. 
[2] National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. 1998 -2012. NCC MERP Index for Categorizing 
Medication Errors. 
[3] National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. 1998 -2012. NCC MERP Taxonomy of Medication 
Errors. 

NOTAS:
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NA PREVENÇÃO DE ERROS DE MEDICAÇÃO
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Hospital Garcia de Orta, EPE

INTRODUÇÃO:
De acordo com o despacho n.º 1400 -A/2015 10 Fevereiro, o consumo de carbapenemos e quinolonas deve ser reduzido em 50% 
até 2020. O Programa de Apoio à Prescrição de Antimicrobianos tem como objectivo a vigilância do consumo de antibióticos e 
a diminuição da taxa de incidência de microrganismos multirresistentes. 

OBJECTIVOS:
O GCL -PPCIRA (Grupo Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência aos Antimicrobianos) 
assumiu em Junho 2015, reduzir o consumo de carbapenemos em 10% e quinolonas em 5% até ao final do ano reduzindo os 
Indicadores de Infeção DDD (Dose Diária Definida) 2015/2014 e DHD (DDD/1000 habitantes/dia) 2015/2014 (objectivo nacional 
<95%) [1]. 

MÉTODOS:
Estudo prospectivo longitudinal. As prescrições são sinalizadas pelas Farmacêuticas da Comissão que revêem os processos 
clínicos diariamente e classificam as prescrições em empíricas conforme (de acordo com protocolos terapêuticos ou a aguardar 
resultados analíticos), empíricas não conforme e documentadas. Se necessário, as prescrições são alteradas pelo Infecciologista. 
Para monitorizar o consumo e os Indicadores de Infeção comparam -se os dados de Janeiro a Agosto de 2015 com o período 
homólogo de 2014. Critérios de inclusão: Doentes internados entre 1 de Junho e 31 de Agosto e com alta/óbito até 31 de 
Agosto. 

RESULTADOS:
Em relação à variação entre a DDD de 2015 e 2014 foi cumprida a meta nos grupos monitorizados: 88,8% para carbapenemos, 
94,7% para quinolonas IV e 79,3% para quinolonas orais. Os carbapenemos tiveram uma redução de 11,2% no total de DDD. 
As quinolonas endovenosas uma redução de 5,3% e as orais uma redução de 15,6%. Foram calculadas as DHD e observou-
-se a mesma tendência de diminuição do consumo. No período de estudo identificaram -se 263 doentes com prescrição de 
carbapenemos e quinolonas. Analisaram -se 183 prescrições de carbapenemos e 81 de quinolonas. Identificaram -se 152 homens 
e 111 mulheres, com média de idade de 68,8 ± 15,9 anos. O local de infecção mais frequente foi a infecção trato urinário 
(90  doentes). Relativamente à terapêutica prescrita foi alvo de intervenção 92 prescrições empíricas não conforme, 52 empíricas 
conforme, 79 documentadas e 36 de acordo com protocolo aprovado na instituição. A prescrição foi alterada em 59 doentes. 
A duração da terapêutica foi de 7,3 dias nos doentes sem intervenção da comissão e 4,9 dias com intervenção. Da análise 
verificou -se que dos 116 isolamentos microbiológicos, 55 eram microrganismos multirresistentes. Dos doentes monitorizados 
tiveram alta clínica 81 com prescrição de antibioterapia e 118 sem prescrição, 32 faleceram e permanecem 32 internados. 

CONCLUSÕES:
Os objectivos propostos,foram atingidos até Agosto. Quanto ao objectivo Nacional a redução dos DHD foi cumprido. Este 
trabalho permitiu obter indicadores de infecção fidedignos e intervir de forma atempada na prescrição médica. Houve um 
investimento na vigilância dos protocolos de profilaxia cirúrgica o que se reflectiu na diminuição do consumo de quinolonas 
orais e no cumprimento da terapêutica dirigida. 

BIBLIOGRAFIA:
[1] Fundação Calouste Gulbenkian – Concurso “STOP Infeção Hospitalar!”  – Desafio Gulbenkian. (2015). 
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AUTORES: 
Rita Palmeira de Oliveira, Sandra Morgado, Idalina Freire, Inês Eusébio, João Ribeiro, Andreia Fernandes, Manuel Morgado, 
Mónica Guardado, Rute Duarte, Rita Moras, Maria Olímpia Fonseca
CHCB

INTRODUÇÃO:
A informação de medicamentos (IM) constitui uma função fundamental do farmacêutico no âmbito da promoção da eficácia 
e segurança da terapêutica. A IM deve ser adequada ao interlocutor (doente/cuidador ou profissional de saúde) quer em 
conteúdo, quer na linguagem e deverá estar acessível nos locais onde é necessária. Esta informação pode ser diretamente 
solicitada aos Serviços Farmacêuticos (SF) (informação passiva) ou disponibilizada, pelos mesmos, após identificação da sua 
necessidade (informação ativa). 

OBJECTIVOS:
Descrever a implementação de sistemas de IM ativa e passiva a profissionais de saúde e doentes, pelos Serviços Farmacêuticos 
do CHCB.

MÉTODOS:
Estudo retrospetivo dos sistemas de IM implementados no CHCB. 

RESULTADOS:
As necessidades dos profissionais de saúde relativas a IM foram identificadas e, para cada tipo de informação, foi realizada 
pesquisa bibliográfica e sistematização de informação. As informações relativas à administração de injetáveis e orais foram 
sistematizadas em livros. De modo a garantir acesso generalizado à IM, foi disponibilizada, na intranet, uma ferramenta 
informática que permite a pesquisa por nome do medicamento ou tipo de informação (ex: doses na insuficiência renal, 
terapêutica pediátrica, procedimentos na extravasão de citotóxicos, administração de injetáveis e orais) e acesso em suporte 
informático.

Para dar resposta à divulgação de IM pontual foi criada uma «newsletter», em formato digital e papel que contém informações 
relevantes sobre medicamentos aprovados, alertas do INFARMED e campanhas de segurança do medicamento.

A informação ativa para doentes foi objetivada em folhetos informativos dos medicamentos dispensados em ambulatório 
e gerais (fotossensibilidade induzida por fármacos, cuidados de saúde oral, manuseamento e conservação de medicamentos, 
etc.). 

Para a informação passiva, foi desenvolvida uma aplicação informática de registo e classificação das questões colocadas aos 
SF (tipo de questão, medicamento, interveniente) e respetivas respostas (com bibliografia). A aplicação permite a pesquisa de 
registos prévios, para respostas imediatas a questões conhecidas. Os enfermeiros e médicos são os principais requisitantes  
de IM (54% e 42%). As questões mais frequentes são do tipo “Administração de medicamentos” e “Compatibilidade/estabilidade” 
e foram respondidas em menos de 30 minutos (89% dos casos).

CONCLUSÕES:
O desenvolvimento de ferramentas informáticas permitiu a disponibilização de IM no CHCB, garantindo que esta se encontra 
acessível aos profissionais nos locais de trabalho. Permitiu, ainda, o registo e rastreabilidade de respostas a questões colocadas, 
agilizando o processo e funcionando como evidência desta importante atividade dos SF.

BIBLIOGRAFIA:

NOTAS:
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INFORMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO LOCAL E HORA CERTA:  
SISTEMAS IMPLEMENTADOS NO CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA
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1ULS Matosinhos, EPE
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INTRODUÇÃO:
A segurança do doente e a qualidade dos serviços prestados nas nossas Instituições Hospitalares, têm sido uma preocupação 
constante e crescente desde há alguns anos e a publicação do Plano Nacional para a Segurança do Doente 2015 -2020, em 
Fevereiro de 2015, reflete isso mesmo. Dados europeus mostram que os erros de medicação e eventos adversos relacionados 
com os cuidados de saúde ocorrem em 8% a 12% das hospitalizações[1], que 18% dos cidadãos europeus referem ter sofrido 
de um erro médico grave num hospital, 11% afirmam ter -lhes sido prescrito um medicamento errado[1]. No entanto, 50% a 
70,2% destas situações podem ser evitáveis[1] com a implementação de estratégias centradas na segurança do doente, onde o 
Farmacêutico Hospitalar desempenha um papel fundamental. 

OBJECTIVOS:
Caracterizar as intervenções farmacêuticas realizadas no âmbito da validação da prescrição médica e identificação de alguns 
fatores preditores para a ocorrência deste tipo de erro de medicação, na ULSM. 

MÉTODOS:
Criação de tabela de registo de intervenções farmacêuticas. Elaboração de lista de erros de prescrição de apoio ao preenchimento 
da respetiva tabela. Análise e quantificação das intervenções registadas durante o processo de validação da prescrição médica, 
no período de 20 de Abril a 20 de Agosto de 2015. 

RESULTADOS:
Validadas 33249 prescrições médicas. O número total de intervenções registadas foi de 280, média de 70 registos por cada 
30 dias. As principais intervenções estão relacionadas com doses incorretas, duplicação de terapêutica, duração de tempo 
de tratamento incorreto /não especificado. A percentagem de intervenções aceites pelos prescritores foi de 82%. Número de 
fármacos por prescrição, idade dos doentes apresentam -se como dois importantes fatores preditores para a ocorrência de erros 
de prescrição. 

CONCLUSÕES:
A validação da prescrição médica efetuada por farmacêuticos é importante na prevenção de erros de medicação e é bem aceite 
pelos prescritores. É premente aumentar a evidência da intervenção farmacêutica a este nível para melhor caracterizar tipo 
de erros, fatores preditores e delinear estratégias a implementar como forma de garantia de maior segurança e qualidade do 
tratamento prestado ao doente. 

BIBLIOGRAFIA:
[1] WHO/Europe.Health topics>Health systems>Patient safety>Data and statistics.[em linha]. [Consult. 03 Set.2015] Disponível 
em: http://www.euro.who.int/en/health -topics/Health -systems/patient -safety/data -and -statistics.
[2] Seden K, Kirkham JJ, Kennedy T, et al. Cross -sectional study of prescribing errors in patients admitted to nine hospitals across 
North West England. BMJ Open [em linha]. Vol 3, n.º1 (2013), p.1 -14 [Consult.16 Março 2015]. Disponível em: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/23306005. ISSN 2044 -6055.
[3] NCC MERP (National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention).Taxonomy of Medication Errors. 
[em linha] [Consult.07 Abril 2015].
Disponível em: http://www.nccmerp.org/taxonomy -medication -errors -now -available.
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INTRODUÇÃO:
O biossimilar de infliximab é um medicamento biológico inibidor do TNF -α similar, em termos de qualidade, segurança e eficácia, 
ao medicamento biológico de referência já aprovado pela EMA para o uso em artrite reumatóide, espondilite anquilosante, 
doença de Crohn, colite ulcerosa, artrite psoriática e psoríase[1]. Estudos demonstraram que um biossimilar apresenta 
equivalência farmacocinética e terapêutica em relação à sua referência e menor custo, o que faz dele uma alternativa útil em 
termos de custo -eficácia.[1] Portugal foi o primeiro país da UE a autorizar a utilização de anticorpos monoclonais biossimilares.

OBJECTIVOS:
Analisar a eficácia e o custo do biossimilar de infliximab em comparação com o medicamento biológico de referência.

MÉTODOS:
Numa amostra de 46 doentes em tratamento, 23 com o medicamento biológico de referência e 23 com o biossimilar, todas 
as patologias para as quais o infliximab está aprovado foram consideradas no nosso estudo, à exceção da psoríase(1). Com 
recurso aos dados clínicos, foi verificado para a artrite psoriática e artrite reumatóide o número de articulações dolorosas, para 
a espondilite anquilosante as escalas BASDAI e BASFI, e a evolução clínica e bioquímica dos doentes antes e após a terapêutica 
com infliximab para a doença de Crohn e colite ulcerosa na avaliação da eficácia do biossimilar face à referência. 

RESULTADOS:
Após análise dos dados recolhidos,verificou -se uma eficácia semelhante entre a referência e o biossimilar de infliximab, sendo 
de 74% e 82%, respetivamente. As restantes percentagens dividem -se em casos de ineficácia primária, ineficácia secundária, 
toxicidade e inconclusivos, todos comparativamente equivalentes. Ao verificar o impacto económico da referência de infliximab, 
foi possível apurar que se o Hospital deixasse de recorrer à referência e passasse a utilizar exclusivamente o biossimilarpoderia 
ter alcançado uma poupança de 27% nos gastos anuaisem infliximab.

CONCLUSÕES:
O biossimilar de infliximab surge, assim, como uma alternativa terapêutica, menos dispendiosa quando comparado com 
o medicamento biológico de referência, garantindo poupanças para o Estado e qualidade equivalente para o doente. 
Ultrapassado um período de utilização e monitorização de biossimilares nos hospitais, fica em aberto a discussão sobre a 
mudança terapêutica (switch), entre os biofármacos e seus biossimilares. A poupança associada à utilização de biossimilares 
contribui para a sustentabilidade do sistema de saúde, libertando recursos para que os doentes possam continuar a usufruir da 
inovação terapêutica em Portugal.

BIBLIOGRAFIA:
[1] MCKEAGE, Kate–A Review of CT -P13: An Infliximab Biosimilar. Biodrugs.28 (2014)313 -321.
[2] What you Need to know about Biosimilar Medical Products, a Consensus information Document, European Commission.
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INTRODUÇÃO:
O desenvolvimento de um Ensaio Clínico (EC) segue um protocolo e as Boas Práticas Clínicas. São funções do farmacêutico 
a manutenção do registo das receções, dispensas e devoluções, a gestão do medicamento experimental e respetivas 
monitorizações e o acompanhamento das várias visitas ao centro de investigação. 

Entre Junho de 2014 e Junho de 2015 o número de EC a decorrer no Hospital de Braga (HB) aumentou significativamente, 
sendo a previsão de EC ativos até ao final do ano de 2015 de mais do dobro dos atuais. Assim, com o incremento da atividade 
do setor de EC, tornou -se necessário planear uma solução para a gestão da informação decorrente do circuito de um EC. 

OBJECTIVOS:
Desenvolver uma ferramenta para gestão da informação gerada no decorrer do circuito de EC, por forma a sistematizar e facilitar 
a análise da mesma.

MÉTODOS:
Análise das necessidades do setor de EC relativamente à gestão de informação.

RESULTADOS:
Desenvolveu -se uma Base de Dados, em Microsoft Office Access®, que permite registar e organizar informação desde a visita 
de qualificação até à visita de encerramento. É registada informação relativa às Visitas de Qualificação, Início, Monitorização e 
Encerramento, Autorizações, Contactos, Receção, Dispensa, Eventos Adversos, Devoluções e Desvios. A página de rosto direciona 
para cada um dos campos e dá informação rápida sobre o EC (Situação, Descrição, Especialidade e Investigador Principal). São 
registadas informações úteis para a gestão do medicamento experimental bem como informações clínicas relevantes. Está 
compilada informação como: medicamento, patologia, esquema posológico, encargos para o hospital, objetivos e desenho do 
estudo, avaliação da resposta, procedimentos dos SF quanto à receção, armazenamento, manipulação, dispensa, devolução, 
localização do medicamento experimental, incidências detetadas nas visitas de monitorização e de encerramento, registo de 
desvios, entre outros. 

CONCLUSÕES:
A base de dados criada permitiu sistematizar toda a informação relativa aos EC a decorrer no HB e possibilita a consulta rápida da 
mesma; permite a análise e agrupamento de dados, facilitando o seu tratamento estatístico. É uma ferramenta para otimização 
das funções desempenhadas pelo farmacêutico no âmbito de um EC e contribui para o aumento da segurança de todo o 
circuito. 

A deteção desta necessidade enfatiza a importância da informatização dos registos.

BIBLIOGRAFIA:
PÉREZ PEIRÓ, B. PORTA OLTRA, M. CHOLVI LLOVELL, N. V. JIMÉNEZ TORRES, Procedimientos normalizados del Servicio de Farmacia 
para el desarrollo de los ensayos clínicos, Farmacia Hospitalaria, Vol. 28. N.° 1 (2004), pp. 36 -47.
IBÁNEZ, C.; Sánchez, T.; Seguimiento y control de los ensayos clínicos. Elaboracion de una base de datos, Farmacia Hospitalaria, 
(1995) pp. 295 -298.
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INTRODUÇÃO:
Os Serviços Farmacêuticos (SF) da ARSC IP em cumprimento do Programa Nacional de Vacinação além de garantirem o 
fornecimento de vacinas aos 6 Agrupamentos dos Centros de Saúde da sua dependência, disponibilizam algumas das vacinas 
a instituições de saúde/entidades externas (EE) que colaboram com os cuidados de saúde primários na sua administração, 
nomeadamente a:
a)  crianças recém -nascidas, de pré termo ou em regime de internamento, ou de utentes que se deslocam às urgências não 

vacinados contra o tétano, bem como na vacinação dos seus profissionais de saúde (Hospitais ou Centros Hospitalares; 
b)  doentes hemodialisados, considerados grupo de risco para os quais a vacinação contra a hepatite B é gratuita (centros de 

diálise). Refira -se que é também assegurado pelos SF da ARSC IP o fornecimento da vacina anti -gripe sazonal a todas as EE 
referidas, cabendo a estas a devida administração.

OBJECTIVOS:
Avaliar os consumos /quantidade de vacinas fornecidas, pelos SF da ARSC IP, em 2014, a EE que colaboram com os cuidados de 
saúde primários no âmbito da vacinação. 

MÉTODOS:
Pesquisa no aplicativo informático disponível (SPMS) dos consumos, por vacina, relativos a EE durante o ano de 2014. 

RESULTADOS:
Durante o ano de 2014 foram fornecidas pelos SF da ARSC IP a EE que colaboram com os cuidados de saúde primários no 
âmbito da vacinação, as seguintes vacinas: BCG – 1.150 (CH Leiria Pombal: 471; CHBV: 233; CH Tondela Viseu: 408; Cliria: 38); VHB 
inf – 10.654 (CHUC: 4.721; CH Leiria Pombal: 2.040; CHBV: 1.700; CH Tondela Viseu: 2.052; H. Figueira Foz: 5; Cliria: 136); Pn 13 – 59 
(CHUC: 54; CHBV: 2; CH Tondela Viseu: 3); Pn 23 – 4 (CHUC: 1; CHBV: 3); Td – 1.823 (CHUC: 203; CHBV: 135; CH Tondela Viseu: 1.400; 
H. Figueira Foz: 15; IPO: 70; ); anti raiva – 42 (CHUC: 26; CH Leiria Pombal: 3; CHBV: 3; CH Tondela Viseu: 7; ULS Guarda: 3); VASPR – 
66 (CHUC: 41; CHBV: 25); Hib – 60 (CHUC: 32; CH Leiria Pombal: 16; CHBV: 2; CH Tondela Viseu: 8; H. Figueira Foz: 2); VIP – 1 (para 
o CHUC); Men C – 43 (CHUC: 16; CH Leiria Pombal: 16; CHBV: 1; CH Tondela Viseu: 8; H. Figueira Foz: 2); DTPaHib – 16 (CHUC); 
DTPaHibVIP – 49 (CHUC: 47; CH Leiria Pombal: 2); DTPa – 2 (CHUC); VHB ad – 2.355 (2.100 a Centros de Diálise e 255 a Hospitais/
CH); anti gripe sazonal – 5.744 (604 a Centros de Diálise e 5.140 a Hospitais/CH); Tuberculina – 30 (CHUC). 

CONCLUSÕES:
Os SF da ARSC IP, em 2014, forneceram a EE (11 Hospitais/Centros Hospitalares e 7 Centros de Diálise), que colaboram com os 
cuidados de saúde primários no âmbito da vacinação, um total de 30 Tuberculinas e 22.068 vacinas. Destas, 5.744 doses (26%) 
dizem respeito à vacina anti -gripe sazonal. 

BIBLIOGRAFIA:
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INTRODUÇÃO:
Os inibidores das Janus Associated Kinases (JAK) são fármacos promissores no tratamento da artrite, da psoríase, da rejeição 
de órgão e, ainda, de vários tipos de cancro.[1] Contudo, estes medicamentos estão associados a efeitos adversos graves que 
requerem uma monitorização apertada.[1]

OBJECTIVOS:
Este estudo procura rever os diferentes inibidores das JAK que se encontram disponíveis no mercado nacional e internacional, 
as suas indicações terapêuticas e os seus efeitos adversos de forma a melhorar o aconselhamento farmacêutico.

MÉTODOS:
Revisão bibliográfica dos RCMs dos inibidores das JAK disponíveis no mercado farmacêutico bem como, pesquisa na base de 
dados eletrónica da PuBMed, recorrendo aos termos «JAK inhibitors», «Janus Associated Kinases inhibitors» e «Janus Kinases 
inhibitors», de artigos publicados desde janeiro/2014 até janeiro/2015. Foram também consultadas as bases de dados da 
European Medicines Agency (EMA) e da United States Food and Drug Administration (FDA) de forma a percecionar os inibidores 
das JAK autorizados na prática clínica.

RESULTADOS:
Apenas o ruxolitinib e o tofacitinib estão disponíveis no mercado farmacêutico, embora este último tenha sido recusado pela 
EMA devido a preocupações quanto ao seu perfil de segurança (risco de infeções graves e doenças malignas). O ruxolitinib, 
medicamento sujeito a monitorização adicional, é utilizado no tratamento da mielofibrose e policitemia vera. O tofacitinib – 
apenas autorizado pela FDA com algumas restrições – está indicado no tratamento da artrite reumatoide (doença moderada 
a severamente ativa). Ambos os fármacos apresentam efeitos adversos major ao nível hematológico e imunológico, facto 
que reforça a importância do papel do farmacêutico no acompanhamento dos doentes. Este acompanhamento passa pela 
monitorização clínica e analítica dos doentes, que assenta na realização de hemograma completo e na avaliação quanto ao risco 
de desenvolvimento de infeções, quer antes de iniciar o tratamento quer durante e após a finalização do mesmo.

CONCLUSÕES:
Os inibidores das JAK disponíveis no mercado têm um papel relevante no tratamento de doenças oncológicas e auto -imunes, 
apesar de possuírem efeitos adversos consideráveis. O conhecimento destes efeitos indesejáveis por parte do farmacêutico é 
um fator preponderante no aconselhamento apropriado quanto ao uso correto e seguro destes medicamentos.

BIBLIOGRAFIA:
[1] Jiang JJJ, Wang XY, Zhang Y, Jin Y, Lin J (2014) Advances in the Inhibitors of Janus Kinase. Med chem 4: 540 -548.
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INTRODUÇÃO:
O aliscireno é um fármaco anti -hipertensor e que atua por inibição direta da renina. A sua introdução na União Europeia é 
relativamente recente, remontando ao ano de 2007.[1]

OBJECTIVOS:
Rever os potenciais efeitos adversos e interações envolvendo o aliscireno, relatados após a sua introdução no mercado 
farmacêutico.

MÉTODOS:
Revisão bibliográfica através da pesquisa e análise de artigos publicados na base de dados PubMed, pela interseção dos termos 
“aliskiren interactions” e “aliskiren adverse effects”. Os sites “PRAC - Pharmacovigilance Risk Assessment Agency” (Agência 
Europeia do Medicamento) e “OSE -Office of Surveillance and Epidemiology” (Food and Drug Administration) também foram 
consultados. 

RESULTADOS:
O efeito adverso mais comum do aliscireno é a diarreia, embora tenham também sido descritos os seguintes efeitos adversos: 
erupção cutânea, angioedema, problemas renais e edema periférico. Os fármacos que interagem com o aliscireno são: naproxeno, 
paracetamol, ciclosporina, itraconazol, digoxina, verapamil e rifampicina. O sumo de toranja e maçã também podem influenciar 
a farmacocinética e farmacodinâmica deste anti -hipertensor.

CONCLUSÕES:
O aliscireno foi recentemente introduzido no mercado farmacêutico e a informação disponível sobre os seus efeitos adversos 
e interacções farmacológicas não está muito difundida. O farmacêutico tem um papel muito importante na prevenção e  
minimização dos efeitos adversos e interacções farmacológicas relacionados com o aliscireno e outras associações deste 
fármaco.

BIBLIOGRAFIA:
[1] Morgado M, Morgado S, Castelo -Branco M. Efficacy of Aliskiren / Hydrochlorothiazide Combination for the Treatment of 
Hypertension: A Meta -Analytical Approach. Open Cardiovasc Med J 2011;5:6 -14.
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INTRODUÇÃO:
Compete aos Serviços Farmacêuticos (SF) da ARSC IP o fornecimento mensal de contraceptivos aos Centros de Saúde (CS)/ 130 
Unidades Funcionais dos 6 Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACES) de modo a que possam ser dispensados aos utentes em 
seguimento nas consultas de Planeamento Familiar (PF). 
No caso de utilizadoras habituais são cedidos, no mínimo, 6 blisters/ciclos de contraceptivos orais (CO); os preservativos em 
quantidade a acordar com o/a utente. Os anéis vaginais, os implantes de Etonogestrel, os sistemas intrauterinos (SIU) e os 
dispositivos intrauterinos (DIU) disponíveis nos CS são também fornecidos pelos SF, bem como a contracepção de emergência.

OBJECTIVOS:
Estudo comparativo dos consumos (quantidade) de contraceptivos fornecidos, pelos SF da ARSC, IP aos 6 ACES: Baixo Vouga 
(BV), Baixo Mondego (BM), Pinhal Interior Norte (PIN), Pinhal Litoral (PL), Dão Lafões (DL) e Cova da Beira (CB), em 2013 e 2014. 

MÉTODOS:
Pesquisa nos aplicativos informáticos disponíveis dos consumos relativos a 2013 e 2014, por centro de custos/ACES (dados do 
aplicativo SPMS). 

RESULTADOS:
Na ARSC IP verificou -se, em 2014, um aumento de consumos de: 797.687 para 809.539 ciclos nos CO, 2.097 para 2.442 nos 
implantes de Etonogestrel, 298.005 para 357.479 nos preservativos, 477 para 10.067 nos anéis vaginais, 516 para 591 na pílula 
do dia seguinte, 769 para 1057 nos SIU com Levonorgestrel verificando -se, contudo, uma diminuição de consumos nos DIU com 
cobre de 838 para 717.

Por ACES, confirmou -se o aumento de consumos da generalidade dos contraceptivos: ACES PL – aumento em todos os 
contraceptivos; ACES BV e PIN – aumento da maioria dos contraceptivos, à excepção dos DIU; ACES CB e DL – excluindo os CO e 
pílula do dia seguinte, verificou -se um aumento dos restantes contraceptivos; ACES BM – aumento de consumos de quase todos 
os contraceptivos à excepção dos CO e dos DIU.

CONCLUSÕES:
De 2013 para 2014 o consumo de contraceptivos aumentou na generalidade em todos os ACES da ARSC IP. No total dos 6 ACES 
verificou -se um aumento de 1,5% nos CO; 16% nos implantes de Etonogestrel; 20% nos preservativos; 37% nos SIU e 14% na 
pílula do dia seguinte. O maior aumento deveu -se aos anéis vaginais (2010%). Apenas se verificou uma diminuição do consumo 
de DIU não hormonais ( -14%). 

BIBLIOGRAFIA:
http://www.saudereprodutiva.dgs.pt 
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INTRODUÇÃO:
A vancomicina é um dos antibióticos mais utilizados em ambiente hospitalar sendo o tratamento de escolha para infecções 
Estafilococcus aureus meticilina resistente. As infecções nosocomiais são comuns e uma das principais causas de óbito, logo é 
necessário controlo rígido no uso dos antimicrobianos assim como a adequação da monitorização do nível sérico a fim de evitar 
o aparecimento de estirpes resistentes e aumentar a probabilidade do sucesso terapêutico. 

OBJECTIVOS:
Avaliar a intervenção farmacêutica no regime terapêutico inicial, avaliando o impacto dos ajustes no esquema terapêutico. 

MÉTODOS:
Estudo observacional retrospectivo, dos doentes a quem foi solicitada monitorização farmacocinética de vancomicina no ano 
de 2013. Os parâmetros avaliados foram obtidos dos programas informáticos Kinetidex, Clinidata net e CPCHS: creatinina, 
posologia, primeiro nível sérico doseado e sugestão posológica. 

RESULTADOS:
Foram realizadas 433 monitorizações séricas de vancomicina. Do total dos doentes a quem foi prescrito vancomicina (159 
doentes), 101 doentes foram sujeitos a monitorização farmacocinética (63.5%), reflectindo -se em 4.29 monitorizações séricas 
por doente.

62 doentes fizeram vancomicina em regime intermitente (61.4%) ao invés de 39 doentes que fizeram em perfusão contínua 
(38.6%), dos quais apenas 18 doentes foram precedidos de um bolús (46.2%).

Constatou -se que a média das concentrações séricas doseadas em vale é de 14.07µg/ml e as concentrações intermédias 
doseadas no regime de perfusão contínua é de 23.14 µg/ml.

Observou -se que 40% das concentrações séricas doseadas em vale estão dentro do intervalo recomendado pelos valores de 
referência (10 -15 µg/ml). Verificou -se que 30% dos doseamentos estão acima do valor referência, sendo igual a percentagem 
para as concentrações abaixo do valor referência.

Quanto ao regime de perfusão contínua de vancomicina, 13.9% das concentrações intermédias estavam dentro dos 
parâmetros de referência (20 -25 µg/ml), 33.3% encontravam -se acima desse valor e 52.7% estavam abaixo.

A maioria das intervenções farmacêuticas foram no sentido de manter o intervalo de administração, pelo que em 31.68% 
aumentou -se a dose de vancomicina e em 20.79% sugeriu -se a diminuição.

CONCLUSÕES:
O nível sérico inferior aos valores de referência (10 µg/ml no regime intermitente e 20 µg/ml no regime perfusão contínua) não 
é efectivo no controlo da infeção e existe potencial emergência de estirpes resistentes.

Relativamente à exposição a níveis séricos elevados (> 15 µg/ml no regime intermitente e 25 µg/ml no regime perfusão 
contínua) pode surgir possíveis efeitos tóxicos. 

Em certos doentes (como por exemplo, doentes com disfunção renal ou doentes críticos) a dose de carga é essencial para 
atingir mais rapidamente níveis séricos terapêuticos. Constatando -se que apenas 46.2% dos doentes estudados, sob regime 
perfusão contínua, fizeram dose de carga. 

BIBLIOGRAFIA:
Roberts, J.A., et al., Therapeutic drug monitoring of antimicrobials. Br J Clin Pharmacol, 2012.73 (1):p.27 -36 
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INTRODUÇÃO:
Em Pediatria existe uma necessidade evidente de uma prestação de cuidados integrados a nível de Enfermagem, Médico e 
Farmacêutico. Os Serviços Farmacêuticos podem contribuir não só com o fornecimento da terapêutica pretendida mas também 
estarem envolvidos na seleção de medicamentos, vias e métodos de administração, procura de formulações adaptadas às 
necessidades deste grupo etário, monitorização da terapêutica, informação a outros profissionais de saúde e doente/prestador 
de cuidados. 

OBJECTIVOS:
Análise da terapêutica citotóxica preparada na Unidade Centralizada de Preparação de Medicamentos Citotóxicos (UCPMC) 
para doentes do Serviço de Pediatria, patologias tratadas, formulação envolvida, número doentes, eficácia terapêutica, durante 
o período 2009 -2014. 

MÉTODOS:
Recolha de dados referente ao consumo de medicamentos Citotóxicos no serviço de Pediatria – Hospital de Dia, durante o 
período de 2009 a 2014, recorrendo ao programa informático CPC -HS. 
Consulta dos processos dos respectivos doentes para análise das suas patologias, terapêuticas e estado conhecido da doença. 

RESULTADOS:
Durante este período foram tratados 6 doentes, dos quais 5 com Metotrexato (MTX) solução injectável e 1 com Ciclofosfamida 
solução oral. A idade dos doentes variou de 3 aos 15 anos. As patologias tratadas são do foro auto -imune e oncológico.  
Os resultados clínicos foram positivos. 

CONCLUSÕES:
O atendimento ao doente inclui assistência médica, cuidados de enfermagem e cuidados farmacêuticos. A prestação de 
cuidados farmacêuticos envolve não apenas decisões sobre a seleção do medicamento, doses, vias e métodos de administração, 
monitorização da terapêutica medicamentosa, mas também prestação de informações relacionadas com a medicação e 
aconselhamento ao doente.

Manter o tratamento instituído nos hospitais especializados é uma necessidade imprescindível para o sucesso destas 
terapêuticas de longa duração. O acompanhamento conjunto destes doentes pelos hospitais da sua área de residência é uma 
excelente estratégia, permitindo uma melhoria de qualidade de vida destes e das suas famílias, minorando o impacto negativo 
que advém das frequentes deslocações a outras unidades de saúde, quer a nível económico, uma vez que se trata de famílias 
muitas vezes carenciadas, quer a nível laboral e escolar. 

BIBLIOGRAFIA:
[1]  INFARMED (PT). RCM Fauldexato 25mg/ml, 2ml. 2014.
[2] Cruz M, Lerma B, Gago Y. Farmacoterapia de Las Enfermedades Reumáticas. Farmacia pediátrica hospitalaria. SEFH. 2011; 
26:531 -548. 
[3] Andrés J, Ferrández M. Farmacoterapia Oncohematológica Pediátrica. Farmacia pediátrica hospitalaria. SEFH. 2011; 14:270-
-294.
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INTRODUÇÃO:
A toma de medicamentos é um ato comum no quotidiano da população. Estima -se que ocorram, anualmente, inúmeras 
consultas em serviços de urgência devido a incidentes relacionados com medicamentos, gerando elevados custos financeiros 
decorrentes deste facto. Assim, torna -se necessário implementar estratégias que incrementem a notificação de reações adversas 
a medicamentos (RAMs) e de incidentes relacionados com medicamentos.
Em Portugal, a notificação de RAMs e incidentes pode ser cumprida por profissionais de saúde e por utentes, recorrendo a fichas 
de notificação próprias ou a plataformas online. O portal de notificação de RAMs encontra -se sob responsabilidade do Infarmed 
(Sistema Nacional de Farmacovigilância – SNF) e o de notificação de incidentes encontra -se sob alçada da Direcção -Geral da 
Saúde (DGS) (Sistema Nacional de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos – SNNIEA). 

OBJECTIVOS:
Os objetivos da intervenção passam por estimular os profissionais de saúde e dos utentes à adesão à notificação de RAMs e 
incidentes, motivar para a cultura de segurança de forma confidencial e não punitiva e aumentar a segurança do utente ao 
longo de um processo de aprendizagem contínua. Pretende -se, desta forma, fazer cumprir um dos pontos do Plano Nacional 
para a Segurança dos doentes 2015 -2020 (Despacho n.º1400 -A/2015, publicado em Diário da República em fevereiro de 2015). 

MÉTODOS:
Realização de uma pesquisa bibliográfica e análise das fichas de notificação e plataformas onlline de notificação para adaptação 
e implementação de materiais e estratégias educacionais e de motivação. 

RESULTADOS:
A promoção da notificação de RAMs e incidentes foi efetuada de formas distintas. Assim, para os utentes, foram disponibilizados 
cartazes simplificados e explicativos da importância da notificação de RAMs, folhetos elucidativos disponibilizados pelo 
Infarmed e os formulários próprios para notificação por parte dos utentes. Por sua vez, para os profissionais de saúde foram 
colocados cartazes, nas salas de enfermagem, de apelo à notificação de RAMs e incidentes; foi também disposto, no ambiente 
de trabalho dos computadores disponíveis, um ícone de ligação direta e facilitada ao portal RAM, do Infarmed, e ao portal 
Notific@, da DGS; procedeu -se ainda à formação dos profissionais. 

CONCLUSÕES:
As atividades executadas permitiram que, tanto os profissionais de saúde como os utentes, fossem sensibilizados para a 
importância de notificar RAMs e incidentes às autoridades competentes, no sentido de se contribuir para o desenvolvimento 
de medidas corretivas, quando necessário, e de se obter, com o decorrer do tempo, uma utilização segura da medicação. 

BIBLIOGRAFIA:
[1] Despacho n.º1400 -A/2015, de 10 de fevereiro, Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015 -2020, (fevereiro 2015).
[2] Norma n.º 25/2012 da DGS, disponível a 19/12/2012.
[3] Portal RAM. Infarmed. Disponível em:https://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage (acedido a: 
13.08.2015).
[4] Notific@. Direcção -Geral da Saúde. Disponível em: http://www.dgs.pt/formulario -notifica.aspx (acedido a: 13.08.2015). 
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INTRODUÇÃO:
A apresentação visa divulgar o ponto de situação do novo projeto no âmbito da segurança do utente no circuito do medicamento, 
em desenvolvimento no Instituto S. João de Deus (ISJD). 

OBJECTIVOS:
Fomentar a cultura de segurança ao nível da equipa multidisciplinar e práticas que sejam uma garantia de segurança para o 
utente nesta área.

Adoção de estratégias de intervenção promovendo não só melhoria da gestão do risco, no que diz respeito ao erro e prevenção 
das suas consequências, mas ir mais além, potenciando articulação entre os vários intervenientes, alterando procedimentos, 
antecipando necessidades e expectativas, contando com a participação ativa dos utentes, que resultarão em benefícios para os 
mesmos, familiares, ISJD, a economia e a sociedade portuguesa. 

MÉTODOS:
O projeto envolve um estudo quanto ao objetivo exploratório, prospetivo e descritivo, de abordagem qualitativa e quantitativa, 
usando a metodologia investigação -ação.

Inicialmente foram definidos os Estabelecimentos do ISJD para implementação inicial do projeto – Casa de Saúde do Telhal 
e Casa de Saúde S. Rafael, respetiva equipa investigadora, identificados nas várias áreas do circuito, pontos críticos que afetam 
direta ou indiretamente na segurança do utente.

Foram realizados dois inquéritos através de uma plataforma online – um aos utentes internados em serviços de reabilitação 
ou longo internamento que participam na gestão da sua medicação e outro aos colaboradores de várias áreas profissionais, 
visando obter a perceção dos mesmos, relativamente ao conhecimento e relevância dos diversos pontos críticos, causas e 
consequências de incidentes possíveis ou reais. 

Foi criada uma plataforma online, onde os profissionais do Serviço Farmacêutico realizam o registo de ocorrências, para 
avaliar quais as etapas mais passíveis de erro, incidência, prevalência, gravidade, causas e consequências. É realizada análise dos 
dados obtidos, são estabelecidas de medidas de melhoria e consequente monitorização. 

Seguir -se -ão novas fases que implicam a possibilidade de todos os intervenientes (colaboradores e utentes que participam 
na gestão da sua medicação) reportarem ocorrências. 

RESULTADOS:
Serão apresentados os resultados dos 2 inquéritos e registos de ocorrência de 8 meses de implementação. 

CONCLUSÕES:
Será analisada a possível relação entre os dados dos inquéritos e os registos de ocorrência. Tendo em conta os resultados 
divulgaremos as medidas de melhoria já implementadas.

Tendo sempre como enfoque principal a garantia de segurança aos utentes assistidos, exercemos assim plenamente o valor 
principal da nossa instituição – A HOSPITALIDADE.

BIBLIOGRAFIA:
[1] http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/infarmed/medicamentos_uso_humano; 2. http://apps.who.int/medicinedoc/
en/d/js4882e/7,2.html; www.hse.gov.uk/pubns/indig163.pdf; NHS National Reporting and Learning Service, National Patient 
Safety Agency; Orientação da DGS N.º 11/2012 Análise de incidentes e efeitos adversos; Joint Commition, Sentinel Event Data 
Root Causes by Event Type 2004 -2012; NHS, Root analisys tool kit 7 steps;DGS, Estrutura concetual da classificação internacional 
sobre segurança do doente.

NOTAS:

P9
(IN) SEGURANÇA DO UTENTE NO CIRCUITO DO MEDICAMENTO



POSTERS

42 8.ª Semana APFH – VIII Congresso Nacional  |  Centro de Congressos do Estoril, 18 a 21 de novembro 2015

AUTORES: 
Rafaela Barata1, Rita Oliveira2, Manuel Morgado2

1UBI
2CHCB

INTRODUÇÃO:
Os antibióticos (ABs) estão entre os medicamentos mais comumente utilizados em meio hospitalar. A utilização inadequada da 
via intravenosa (IV) poderá trazer consequências negativas, tanto para o doente como para os recursos humanos e financeiros. 
Uma prescrição correta de ABs, que inclui a via apropriada de administração, apresenta diversas vantagens, tanto para o conforto 
e segurança do próprio doente como a nível dos recursos hospitalares. 

OBJECTIVOS:
Elaborar um algoritmo de decisão para ABs como meio para auxiliar os profissionais de saúde na conversão da via IV para a via 
oral, tendo em conta alguns critérios de conversão.

MÉTODOS:
Revisão da literatura, com base na análise de guidelines e de artigos disponíveis, em Junho de 2015, na PubMed, utilizando a 
seguinte expressão: “intravenous to oral switch therapy guidelines”.

RESULTADOS:
Quando iniciado um regime terapêutico por via IV devem estar bem definidos os critérios que permitem a sua conversão para 
a via oral, de entre os quais se destacam a observação de uma melhoria do estado clínico e trato digestivo funcional. Ademais, 
o doente apenas poderá ser candidato à antibioterapia oral se estiver apirético, com uma contagem normal de leucócitos e se 
não houver indicação clínica para continuar a receber o antibiótico por via IV. A antibioterapia IV deve ser mantida quando não 
existe formulação oral disponível, perante um caso de sépsis persistente, ou na presença de indicações especiais que requerem 
terapia IV em elevadas doses, febre com neutropenia e hipotensão/choque.

CONCLUSÕES:
O algoritmo proposto constitui um instrumento útil para auxiliar os profissionais de saúde na conversão da antibioterapia IV 
para oral, com as consequentes vantagens para o doente e serviços de saúde.

BIBLIOGRAFIA:
Cyriac JM, James E. Switch over from intravenous to oral therapy: A concise overview. J Pharmacol Pharmacother. 2014 Apr. 
5(2):83 -7.
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INTRODUÇÃO:
A atividade da farmácia clínica no âmbito das funções do farmacêutico hospitalar tem como finalidade a contínua otimização 
do tratamento do doente, minimizando o erro do medicamento. Este estudo teve por base o início do registo sistemático de 
intervenções realizadas diariamente nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE. Esta instituição 
possui 490 camas de internamento e a sua área de influência abrange uma população de aproximadamente 520.000 habitantes. 

OBJECTIVOS:
Análise do número e tipo de intervenções referentes a um período de dois anos (de Julho de 2013 a Julho de 2015) no processo 
de validação da prescrição médica (programa SGICM – Glintt). 

MÉTODOS:
Recolha mensal do n.º de intervenções na prescrição, realizadas nos serviços de internamento de Medicina Interna, Cirurgia, 
Ortopedia, Psiquiatria, Pediatria, Neonatologia e UCIN, Obstetrícia, Ginecologia, Cardiologia e UCIC, UCIP e UCIP -SU e 
categorização por tipo de intervenção. Para tal foi necessário recorrer ao processo clínico dos doentes bem como à consulta da 
história clínica, aos dados bioquímicos, microbiológicos, perfil farmacoterapêutico, entre outros. 

RESULTADOS:
Foram feitas 1646 intervenções durante o período de dois anos num total de 9427 prescrições efetuadas em 2886 doentes 
internados (intervenções em 17% das prescrições). 
Os tipos de intervenções mais frequentes foram: “Ajuste de dose à função renal”, “Alteração da dose/frequência de administração” 
e “Alteração de medicamento”.

Foram atendidas 73% das intervenções efetuadas. 
Os Serviços Clínicos em que predominaram as intervenções foram os Serviços de Medicina Interna, com 43.5% das prescrições, 

de Cirurgia (Geral, Plástica e Vascular) e de Ortopedia, com percentagens de 20.4% e 16.5%, respectivamente.

CONCLUSÕES:
O número de intervenções realizadas e a elevada percentagem de aceitação das mesmas demonstra que a actividade da 
Farmácia Clínica do farmacêutico hospitalar pode ter um impacto relevante na prevenção do erro de medicação, o que se traduz 
numa mais -valia para o doente. Verificou -se que há recetividade a esse contributo por parte dos prescritores, o que reforça a 
importância desta atividade na prática hospitalar. 

BIBLIOGRAFIA:
American Society of Hospital Pharmacists. (1993). ASHP Guidelines on Preventing Medication Errors in Hospitals. Am J Hosp 
Pharm.1993; 50:305–14.
Brown Thomas R. (2006). Handbook Of Institutional Pharmacy Practice, 4Th Edition. American Society of Health System 
Pharmacists.
Lee Jerome, McPherson Mary Lynn. (2006). Outcomes of Recommendations by Hospice Pharmacists. Am J Health Syst Pharm. 
2006;63(22):2235 -2239. 
Seden Kay, Kirkham Jamie J. et al. (2012). Cross -sectional study of prescribing errors in patients admitted to nine hospitals across 
North West England. BMJ Open 2013. 
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INTRODUÇÃO:
Nos últimos anos tem aumentado de forma preocupante a resistência de K. pneumoniae, E. coli e estirpes de estafilococos 
meticilina resistentes aos antibióticos nomeadamente aos carbapenemes e fluoroquinolonas. De forma a evitar este aumento 
de resistências, é necessário que os carbapenemes e as fluoroquinolonas estejam reservados apenas para situações onde não 
exista uma alternativa terapêutica, pois são uma arma com importância decisiva no combate às infeções associada aos cuidados 
de saúde 1.

OBJECTIVOS:
Analisar as prescrições de antibióticos nos serviços Medicina I e Medicina II do Hospital Espírito Santo Évora, EPE (HESE).
Reduzir o consumo e duração da terapêutica de antibióticos no HESE.
Desenvolver estratégias para minimizar os erros encontrados na prescrição de um antibiótico.

MÉTODOS:
 - Seleção de casos através da análise de prescrições:

• Prescrição de carbapenemes e fluoroquinolonas 
• Prescrição dos restantes antibióticos há mais de 7 dias (exceto situações descritas na norma 006/0142)

 - Recolha de informação e registo na base de dados:
• Informação clínica 
• Antibióticos prescritos nos últimos 3 meses 
• Análises Laboratoriais (TSA, PCR, pró ‑calcitonina) 

 - Parecer farmacêutico
• Análise dos casos selecionados
• Contatar com médico prescritor, caso o parecer seja desfavorável.
• Registar na base de dados

 - Envio semanal de toda a informação para apreciação do infeciologista.

RESULTADOS:
Das 331 prescrições de antibióticos analisadas, 48% foram aceites, 27% foram aceites com condição de ajustar após resultados 
laboratoriais, 14% tiveram indicação para serem suspensas e 11% para serem alteradas. 
Destas prescrições de antibióticos, 11% correspondiam a quinolonas e 6% a carbapenemes. Cerca 18% das prescrições de 
antibióticos tem duração da terapêutica superior ao estabelecido. De todos os antibióticos prescritos 59% correspondem a 
hemoculturas negativas (HC).

CONCLUSÕES:
O papel do farmacêutico foi fundamental na articulação dos vários intervenientes: Serviço de Infeciologia, Serviço Farmacêutico 
e Laboratório de Patologia.

Identificou -se a necessidade de aplicar a ferramenta de stop -orders na prescrição antibiótico e o acompanhamento das 
prescrições com resultados de hemoculturas negativas.

Mais de 50% das prescrições de antibióticos suscitaram dúvida o que revela a necessidade da monitorização das prescrições 
de antibióticos por uma equipa multidisciplinar.

BIBLIOGRAFIA:
[1] Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014. Geneva: World Health Organization; 2014 (http://www.who.int/
drugresistance/documents/surveillancereport/en/).
[2] Norma n.º 006/2014 de 08/05/2014 da DGS.
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INTRODUÇÃO:
Durante a gestação vão ocorrendo trocas sanguíneas entre a mãe e o feto, sendo estas responsáveis pelo aparecimento 
de algumas complicações. O fator Rhesus (Rh), antigénio de superfície existente nos eritrócitos, pode ser responsável pelo 
desenvolvimento de uma patologia denominada isoimunização quando ocorre o desenvolvimento anticorpos maternos  
(anti -D) dirigidos ao antigénio Rh ficando as grávidas sensibilizadas. Esta sensibilização poderá ter consequências a nível de uma 
futura gestação devido à produção de anticorpos de baixo peso molecular que atravessam a barreira placentária, resultando 
numa morbilidade e mortalidade perinatal significativa. Esta patologia resulta em insuficiência hepática grave, hemólise 
eritrocitária e acumulação de bilirrubina. 

OBJECTIVOS:
O presente trabalho tem como principal objetivo a descrição de um caso clínico, ocorrido na Unidade de Cuidados Intensivos 
Neonatais do Hospital Particular do Algarve (HPA). Pretende -se alertar os profissionais de saúde acerca da problemática da 
isoimunização Rh. 

MÉTODOS:
Consulta do processo clínico do doente assim como consulta de material de apoio na base de dados PubMed. Revisão dos 
registos de enfermagem. 

RESULTADOS:
Recém -nascido (RN) do sexo masculino nascido a 18 -03 -2015 em morte aparente com 36 semanas e 6 dias. Após reanimação 
e colheitas sanguíneas para tipagem Rh e teste de Coombs, conclui -se que a mãe é Rn -negativo e o feto é Rn -positivo, com 
teste de Coombs positivo. A gestante (G2P1) apresentava análises laboratoriais não hospitalares com serotipagem Rh -positivo. 
É iniciada fototerapia tripla para eliminação da Bilirrubina Total (BT) e antibioterapia com ampicilina (100mg/Kg/dose – 2i.d.), 
gentamicina (4mg/Kg/dose) e metronidazol (7,5 mg/Kg) por sépsis causada por Streptococus do Grupo B. Ao 4.º dia de vida o 
RN apresenta sinais de Insuficiência Renal Aguda (IRA) e falência hepática com colestase. Inicia terapêutica com manipulado 
de Ácido Ursodesoxicólico e multivitaminas. Ao 7.º dia de vida desenvolve um enfarte hemorrágico fronto -parietal. O doente 
inicia manipulado de fenobarbital. Ao 16.º dia de vida, o doente apresenta absorção do hematoma, função hepática a melhorar 
e autonomia alimentar total. Teve alta médica com prescrição de manipulado de ácido fólico. 

CONCLUSÕES:
Apesar de apenas cerca de 15% das mulheres grávidas serem Rh -negativo, a gravidade do presente caso vem demonstrar a 
importância da prevenção da isoimunização primária, assim como a identificação precoce dos casos nos quais esta já ocorreu. 
Reforça -se ainda a necessidade da confirmação das provas laboratoriais por forma a evitar que erros humanos ponham em risco 
a vida de recém -nascidos 

BIBLIOGRAFIA:
Direção -Geral da Saúde – Profilaxia da Isoimunização Rh (Norma N.º 2/DSMIA, 2007); Mesquita S, Proença E, Alexandrino A – 
Isoimunização Rh a múltiplos antigénios, 2005; Malono J, Nabais I, Cohen A et al. – Doença Hemolítica do Recém -nascido. 
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INTRODUÇÃO:
A avaliação qualitativa e quantitativa das atividades do farmacêutico hospitalar nas diferentes áreas clínicas é essencial para o 
desenvolvimento e melhoria dos cuidados prestados ao doente. Desta forma, os Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde 
criaram uma base de dados que permite o registo de Intervenções Farmacêuticas (IF), tornando assim mais fácil a evidência dos 
problemas relacionados com falhas de prescrição e a resolução das mesmas.

OBJECTIVOS:
Avaliação quantitativa e qualitativa das IF registadas de janeiro a agosto de 2015. 

MÉTODOS:
Revisão e análise da informação inserida no programa informático, através da consulta das IF efetuadas durante o período em 
questão.

RESULTADOS:
No programa informático foram introduzidos vários itens para classificação da IF quanto ao seu Grau de Intervenção (GI), 
Problemas Relacionados com a Medicação (PRM) e Resultados Negativos Associados à Medicação (RNM).

Todos estes pontos foram ainda subdivididos em diferentes classes para uma especificação da IF. Sendo assim, o PRM foi 
classificado em: (1) medicamento necessário, (2) medicamento adequado, (3) posologia adequada e (4) condições do doente/
sistema; o RNM em: (1) “O medicamento é necessário?”, (2) “O medicamento é efetivo?” e (3) “O medicamento é seguro?”. Por 
fim o grau da IF foi dividido em quatro categorias: (I) medicação que pode colocar em risco a vida da doente; (II) alteração 
sem colocar em risco a vida do doente, (III) alteração da forma farmacêutica sem impacto na terapêutica farmacológica e (IV) 
substituição de um medicamento de acordo com o stock existente na farmácia – gestão de stock, avaliação custo/benefício.

Deste modo, foram analisadas e registadas 84 intervenções, no período em estudo, entre as quais 71 (84,52%) foram aceites 
e 13 (15,48%) foram rejeitadas. Em relação à sua classificação, o PRM do tipo 3 foi o mais frequentemente registado, reunindo 
59,52% dos casos, e o RNM do tipo 1 com 39,26% de incidência. O grau I de intervenção foi o mais predominante, com uma 
percentagem de 48,81%. 

CONCLUSÕES:
Os resultados sugerem que a utilização de uma base de dados para o registo das IF é um instrumento importante como método 
de análise e avaliação do trabalho desenvolvido por parte dos Serviços Farmacêuticos e, como modo de prevenção de eventos 
adversos, reforçando a importância da IF para a melhoria na qualidade dos cuidados de saúde. 

BIBLIOGRAFIA:
CPC
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INTRODUÇÃO:
O Sugamadex é um fármaco com indicação para reversão do bloqueio neuromuscular (BNM) induzido por Rocurónio ou 
Vecurónio. Quando comparado à Neostigmina, o Sugamadex apresenta menos efeitos adversos e maior eficácia e rapidez na 
redução da concentração de bloqueador neuromuscular disponível. No entanto, oferece um custo mais elevado, o que torna 
necessário um controlo apertado da sua utilização. 

OBJECTIVOS:
Análise dos dados de utilização de Sugamadex, entre janeiro e julho de 2014 e 2015, por Unidade Hospitalar e por justificação 
de utilização.

MÉTODOS:
1)  Introdução, em janeiro de 2015, de um documento de preenchimento obrigatório pelo anestesista para a utilização do 

Sugamadex; 
2) Envio da folha devidamente preenchida/assinada para os Serviços Farmacêuticos;
3) Análise e validação pelo farmacêutico e posterior reposição de stock no Bloco Operatório;
4) Compilação da informação pelos Serviços Farmacêuticos.

RESULTADOS:
Quando comparado o número de ampolas repostas no Bloco Operatório devido à sua utilização com o número de folhas 
preenchidas de justificação do uso deste fármaco, a percentagem de preenchimento da folha de justificação de utilização de 
Sugamadex é de 98,08% dos casos.

Verifica -se um aumento de utilização de Sugamadex em 2015 relativamente a 2014. A taxa média de utilização do Sugamadex, 
quando reunidos os dados de todas as Unidades Hospitalares do Grupo Trofa Saúde, alterou de uma ampola a cada 37,70 cirurgias 
em 2014, para uma a cada 37,07 cirurgias em 2015. Em geral, a percentagem de utilização subiu de 2,65% em 2014 para 2,69% 
em 2015, apenas em duas das Unidades Hospitalares a taxa de utilização de Sugamadex por cirurgia diminuiu neste período.

Relativamente à justificação para a sua utilização, a mais frequente trata -se de “Obesidade mórbida” (27%), logo seguida pelo 
“Episódio crítico pós -operatório com suspeita de BNM Residual” (24%).

CONCLUSÕES:
Analisando os dados recolhidos, verifica -se que após a inserção da folha de justificação de utilização de Sugamadex no Bloco 
Operatório, o consumo deste fármaco aumentou, sendo este aumento justificado pelo acréscimo do número total de cirurgias 
de 2014 para 2015, aumento do volume de cirurgias diferenciadas e por fatores intrínsecos ao doente.

Apesar de se verificar que após a implementação deste protocolo a taxa média de utilização no GTS aumentou, o que vai de 
encontro com os três motivos anteriormente citados, consideramos que se trata de um ótimo procedimento quando o principal 
objetivo é praticar um controlo mais apertado da utilização de Sugamadex pelo seu custo elevado.

BIBLIOGRAFIA:
“Relatório de Avaliação Prévia de Medicamento Para Uso Humano em Meio Hospitalar: DCI – Sugamadex”, consultado a 
20/08/2015 na plataforma do Infarmed. 
“Resumo das Características do Medicamento: Sugamadex”, consultado a 20/08/2015 na plataforma do Infarmed.
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INTRODUÇÃO:
As interações entre os medicamentos e os alimentos são uma realidade descurada pelos pacientes oncológicos e até mesmo 
pelos profissionais de saúde. Desta forma, é um tema que merece um olhar crítico e atento de forma a otimizar a terapêutica 
dos doentes aumentando a eficácia do tratamento.

OBJECTIVOS:
Com este trabalho pretende -se caracterizar as interações existentes entre medicamentos citostáticos orais dispensados a 
doentes oncológicos do Hospital de Braga (HB), e os alimentos.

MÉTODOS:
Consulta dos RCM¹ de todos os medicamentos dispensados e revisão bibliográfica²,3.

RESULTADOS:
Para estudo foram considerados 38 citostáticos orais. Os alimentos podem interferir com a ação dos medicamentos ao nível da 
farmacocinética ou farmacodinâmica. Na presença de alimentos, a biodisponibilidade de mais de metade (52.3%) dos fármacos 
estudados é afetada essencialmente em duas fases da farmacocinética: ao nível da absorção (34.2%), da metabolização 
(5.2%) ou em ambas as fases (13.2%). Interações de natureza farmacodinâmica não foram detetadas neste estudo. Para 7 dos 
fármacos estudados é recomendada a administração com alimentos, enquanto para 16 dos fármacos, a toma deva ser feita com 
o estômago vazio, devido à composição nutricional nomeadamente os níveis de lípidos apresentados pelos alimentos, que 
podem condicionar a velocidade de esvaziamento gástrico ou a quantidade de fármaco absorvida. Existem ainda fármacos, 
como o erlotinib, que interagem com alimentos ricos em cálcio ou suplementos deste mineral. Da amostra estudada 36.8% 
apresentam interações significativas com a toranja. 

A informação revista e conclusões foram compiladas numa tabela facilitando a sua consulta pelos profissionais de saúde que 
contactam como o doente.

CONCLUSÕES:
Os dados recolhidos revelam um número significativo de possíveis interações entre os alimentos e os medicamentos citostáticos 
orais podendo diminuir a eficácia do tratamento oncológico ou causar efeitos adversos. Estes resultados foram partilhados com 
os vários profissionais de saúde do HB e usados para melhorar o aconselhamento aos doentes.

BIBLIOGRAFIA:
[1] Infomed – Base de dados de medicamentos (consulta 01 -07 -2015). Disponível em https://www.infarmed.pt/infomed/inicio.
php. 
[2] Astier, A.; Yacoub, A. – Food interactions and oral anticancer therapy (consuta 10 -08 -2015). Disponível em http://ppme.i2ct.
eu/ejop_article/food -interactions -and -oral -anticancer -therapy.
[3] Scripture, C.; Figg, W. – Drug interactions in cancer therapy. Nature Rev. Cancer 6, 546 -558 (2006).
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INTRODUÇÃO:
A reconciliação terapêutica (RT) é uma das funções essenciais do farmacêutico hospitalar em coordenação com todos os 
profissionais de saúde envolvidos nos cuidados do doente. As discrepâncias na medicação são frequentes causas de eventos 
adversos relacionados com segurança do doente e são comuns na admissão do doente na transferência entre unidades 
ou instituições, ou na alta hospitalar. É possível colmatar esta situação através da RT. Este processo consiste numa pesquisa 
exaustiva do processo clínico do doente de forma a obter uma lista dos medicamentos utilizados previamente pelo mesmo,  
e posterior comparação com a lista dos medicamentos em uso atualmente.

OBJECTIVOS:
Reconhecer qualquer discrepância no plano terapêutico, isto é, variações não intencionais tais como omissão, alteração da 
dosagem ou da administração.

MÉTODOS:
Foi realizado um estudo das intervenções farmacêuticas relacionadas com a reconciliação terapêutica durante o período de 
2015.

A lista dos medicamentos realizados pelo doente foi obtida através do processo clínico juntamente com um questionário 
(Best Possible Medication History) efetuado ao doente e cuidadores. Posteriormente comparou -se a medicação de domícilio 
com a prescrição médica, sendo que as discrepâncias detetadas foram analisadas e revistas com o médico. No momento da 
alta hospitalar, foi comparada a medicação prescrita com a medicação da alta e entregue ao doente essas mesmas orientações.

RESULTADOS:
Este estudo demonstrou a importância da reconciliação terapêutica e a coordenação da equipa médica e farmacêutica para a 
qualidade dos serviços de saúde.

As discrepâncias não intencionais nos medicamentos de domicilio e os prescritos no internamento são clinicamente rele-
vantes, tendo o potencial de causar efeitos adversos e complicações graves.

O cartão de medicação revelou ainda ser uma ferramenta essencial na orientação do doente e dos seus cuidadores, evitando 
possíveis problemas relacionados com o uso eficaz e seguro do medicamento.

CONCLUSÕES:
A reconciliação terapêutica é uma das valências da farmácia hospitalar que resulta de uma dedicação multi e interdisciplinar e 
cujo principal objetivo é a segurança e bem -estar do doente.

BIBLIOGRAFIA:
“Rev. Bras. Farm. Hosp. Serv. Saúde São Paulo v.4 n.4 51 -55 out./dez. 2013”.
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INTRODUÇÃO:
O uso concomitante de vários medicamentos é um fator que possibilita a interferência mútua de ações farmacológicas 
(interações). As respostas decorrentes destas podem originar potencialização do efeito terapêutico, aparecimento de reações 
adversas ou redução da eficácia.

OBJECTIVOS:
Através do Acompanhamento Farmacoterapêutico identificar e prevenir o risco potencial de interações que possam reduzir 
a efetividade e segurança do tratamento Hepatite C com antivirais de ação direta (AAD). Avaliar a sua gravidade e potencial 
repercussão nos doentes, sensibilizando -os da importância das interações e fornecendo informações que levem a uma 
diminuição de interferências na eficácia do tratamento. 

MÉTODOS:
Identificar todos os doentes em tratamento de Hepatite C com AAD. Solicitar informação sobre toda a medicação concomitante 
ou outros produtos e registar a mesma no perfil farmacoterapêutico do doente. Analisar lista de interações medicamentosas, 
quantificá -las e classifica -las, consultando o Resumo das Características dos Medicamentos e base de dados especializadas. 

RESULTADOS:
Numa amostra de 37 doentes em tratamento de Hepatite C com AAD, foram identificados 8 doentes coinfetados com VIH.  
Do total, 32 doentes encontram -se medicados com ledipasvir+sofosbuvir e 5 doentes com sofosbuvir/ribavirina. Verifica -se que 
13 doentes não fazem outro tipo de medicação, sendo que 24 fazem -no. Obteve -se uma lista de 29 medicamentos e outros 
produtos, que com o esquema ledipasvir+sofosbuvir resultou em 6 potenciais interações e 1 coadministração contraindicada; 
com o esquema sofosbuvir/ribavirina detetaram -se 3 potenciais interações e 1 coadministração contraindicada. Com os 
restantes medicamentos não são esperadas interações significativas. Os procedimentos adotados para lidar com as potenciais 
interações foram: recomendação de monitorização do doente e eventuais efeitos secundários, ajustes de horário, suspensão de 
medicação concomitante e alteração de esquema terapêutico. Foi também encaminhada para aconselhamento por Pediatra, 
uma doente que se encontrava a amamentar. Vários doentes demonstraram preocupação antes de iniciar tratamento de 
Hepatite C, confirmando a medicação pessoalmente, através de contato telefónico ou envio de fotos. 

CONCLUSÕES:
O método utilizado é limitado, pois depende da informação prestada pelo doente. A sensibilização revelou -se eficaz, uma 
vez que os doentes aguardaram o aval do Farmacêutico para iniciar o tratamento. O Farmacêutico encontra -se numa posição 
estratégica para identificar e prevenir o aparecimento de interações medicamentosas mediante o conhecimento de todo o 
perfil de fármacos e de outros produtos que o doente toma. As interações detetadas evidenciam a necessidade da atuação do 
Farmacêutico, a sua importância na redução de riscos provenientes da medicação e na orientação quanto ao uso da mesma.

BIBLIOGRAFIA:
RCM Harvoni®; RCM Sovaldi®; RCM Copegus®; www.hep -druginteractions.org
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INTRODUÇÃO:
A Infeção do Trato Urinário (ITU) constitui uma das patologias mais frequentes na prática clinica, sendo a mais prevalente infeção 
nosocomial. A idade, o sexo, as condições anatómicas, comorbilidades, polimedicação e a instrumentação das vias urinárias 
são fatores favorecedores do aparecimento deste tipo de infeção. A abordagem terapêutica deverá incluir uma componente 
empírica prévia ao ATB e, uma dirigida com switch terapêutico, se necessário. O reinternamento por recorrência merece 
atenção. Conhecer e analisar a extensão desta realidade permitirá contribuir para prevenir e controlar, tanto quanto possível, 
esta patologia de modo a minimizar o seu impacto económico e social. 

OBJECTIVOS:
Estudar as ITU durante 1 mês, nos doentes de medicina interna, internados nas Med. I e II do HDES visando caracterizar a 
incidência, etiologia, tratamento, duração e eventuais recorrências. 

MÉTODOS:
Estudo observacional prospetivo de doentes com ITU. Como variáveis de estudo destacam -se a idade, sexo, etiologia, terapêutica 
instituída, duração do tratamento, identificação do microrganismo/TSA e readmissão. Relativamente à variável de recorrência 
de infeção, o estudo assumiu um caráter misto já que, foi efetuada uma pesquisa retrospetiva de internamentos prévios pela 
mesma causa. 

RESULTADOS:
Dos 189 doentes internados no período de tempo em estudo, 33 indivíduos apresentaram ITU (76%mulheres e 24%homens), 
com prevalência dos 70 -90 anos. Os doentes analisados possuíam vários fatores de risco: instrumentação das vias urinárias 
(27%), diabetes (10%) e ITU nos últimos 12 meses (12%). A terapêutica empírica instituída a 82% dos doentes, foi mantida 
após o TSA. Os microrganismos mais frequentes foram E.coli, E.coli ESBL e K.pneumoniae, sendo a Cefuroxima e a Piperacilina-
-Tazobactam os AB mais prescritos durante o internamento, com tratamento de 5 -8 dias. Após a alta, 16 doentes mantiveram a 
terapêutica AB com predomínio da Cefuroxima. Durante o estudo observaram -se 15% de readmissões por reinfeção. 

CONCLUSÕES:
Apesar de curta duração, o estudo demonstrou haver concordância com a incidência, etiologia e a estratégia terapêutica 
evidenciadas na literatura. É de realçar a incidência de doentes com antecedentes de hospitalização por ITU (12%) e, aqueles 
que, após a alta, foram reinternados pela mesma causa durante o período de estudo (15%), considerando -se um indicador 
importante de recorrência de infeção já que, destes, mais de 50% não foram contemplados com terapêutica dirigida após TSA.

A informação obtida proporcionou conhecer uma parte da realidade deste tipo de infeções no HDES, que poderá ser útil para 
incentivar a alterações de procedimentos clínicos e, ainda, de comportamentos individuais. 

BIBLIOGRAFIA:
McCarter YS, Burd EM, Hall GS and Zervus M. 2009. Cumitech 2C, Laboratory Diagnosis of Urinary Tract infections. Coordinating 
ed., S.E.Sharp. ASM Press, Washington DC.
Grabe M, Bjerklund -Johansen TE, Botto H et al. Guidelines on urological infections. European Association of Urology 2011. 
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INTRODUÇÃO:
Os alcalóides da vinca (AV) são antineoplásicos utilizados no tratamento de leucemias agudas, linfomas e alguns tumores.  
As interações medicamentosas influenciam a expressão da toxicidade deste grupo e a sua eficácia terapêutica, sendo essencial 
que o profissional de saúde tenha ferramentas que o ajudem a detetar e gerir estas interações. Uma das referências bibliográficas 
mais utilizadas em farmácia hospitalar é o Stocley’s Drug Interactions Pocket Companion, contudo a informação relativa a 
interações envolvendo antineoplásicos está omitida neste manual.

OBJECTIVOS:
Pretende -se desenvolver o sistema informático de deteção e análise de interações medicamentosas do Centro Hospitalar da 
Cova da Beira (CHCB), enriquecendo -o com alertas para interações farmacológicas envolvendo os AV.

MÉTODOS:
Pesquisa das interações medicamentosas dos AV no site www.drugs.com e http://www.epocrates.com/. Foram também 
consultados resumos das características dos medicamentos e o Drug information handbook 17th Edition. Esta pesquisa foi 
efetuada em agosto de 2015.

RESULTADOS:
A co -administração com inibidores ou indutores do CYP 3A4 e/ou da glicoproteína -P (gp -P) e de vacinas vivas deve ser evitada. 
É aconselhado cuidado na co -administração de inibidores ou de indutores moderados/fracos do CYP3A4 e/ou da gp -P, de 
agentes neurotóxicos, imunossupressores ou mielossupressores e de fluoroquinolonas (os AV reduzem a sua absorção intestinal). 
Devem -se fazer com regularidade hemogramas completos, ter atenção a sinais de toxicidade, monitorizar a eficácia clínica e 
ajustar a dose se necessário. A co -administração deve ser descontinuada se ocorrer uma infeção séria ou sépsis. A administração 
dos AV com desmopressina, carbamazepina ou antidepressivos pode aumentar o risco de hiponatremia devendo os eletrólitos 
séricos ser monitorizados regularmente.

CONCLUSÕES:
A inserção da informação sobre os AV no sistema informático do CHCB contribui para aumentar a sua utilidade ao alertar para 
as interações farmacológicas envolvendo estes citotóxicos, fornecendo informação clínica relevante para os profissionais de 
saúde.

BIBLIOGRAFIA:
Charles F.,Lora L., Morton P., Leonard L. -Drug information Handbook: A comprehensive Resource for all Clinicians and 
Healthcare Professionals.17th Edition. Ohio: Lexi -Comp Inc, 2007.
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INTRODUÇÃO:
A implementação da nova legislação europeia de Farmacovigilância em Circular Informativa INFARMED N.º 034/CD, de 
15/02/2012, veio permitir a notificação de suspeita de reações adversas medicamentosas (RAMs) pelos utentes e a possibilidade 
de todas as notificações poderem ser realizadas online. Ainda em 2012 foi publicada, pela Agência Europeia do Medicamento,  
a lista de medicamentos sujeitos a monitorização adicional. Nestes medicamentos a monitorização de RAMs tem uma 
importância acrescida pela reduzida informação disponível.

O farmacêutico hospitalar assume um lugar privilegiado na procura sistemática de RAMs, sobre os quais poderá debater com 
o médico, resultando na identificação de casos suspeitos a notificar e posiciona -se como base de ligação com o Centro Nacional 
de Farmacovigilância.

OBJECTIVOS:
Descrever a metodologia implementada no Setor de Ambulatório (SA) dos Serviços Farmacêuticos (SF) do Centro Hospitalar 
Cova da Beira (CHCB), de forma a identificar possíveis RAMs.

MÉTODOS:
Análise dos dados recolhidos em Farmacovigilância Ativa (FA), desde março de 2014 a agosto de 2015, dos medicamentos 
monitorizados de forma mais atenta pelas autoridades reguladoras.

RESULTADOS:
Foi elaborado um impresso interno de FA para medicamentos sujeitos a monitorização adicional, recentemente introduzidos no 
guia farmacoterapêutico do CHCB, dispensados no SA.

Os doentes foram questionados, pessoalmente, 1 mês após o início de tratamento. Em cada impresso foi identificado o doente, 
peso e altura, medicamento dispensado, terapêutica concomitante, todas as RAMs descritas no Resumo das Características do 
Medicamento, assim como aquelas que não estão descritas. Na(s) RAM(s) identificada(s) foi avaliada a data de início e fim do 
efeito manifestado, a respetiva gravidade e a possível relação causal.

Foram analisados 58 impressos, tendo sido monitorizados 10 fármacos, dos quais resultaram 5 intervenções, que se refletiram 
em: ajuste de dose por parte do médico, antecipação da data da consulta médica, sinalização de interação medicamentosa, 
otimização da hora de administração e notificação de RAM.

CONCLUSÕES:
A Farmacovigilância é uma atividade essencial para a monitorização do perfil de segurança dos medicamentos comercializados 
e deve fazer parte das atividades dos farmacêuticos, embora pela pouca disponibilidade de tempo, a notificação de RAMs acaba 
por ser um pouco descurada.

Com a implementação do programa de FA, facilitado pelo levantamento mensal da medicação, os SF do CHCB têm -se 
empenhado na deteção, prevenção e resolução de problemas relacionados com os medicamentos, ajudando o doente e 
colaborando com o médico de modo a evitar todas as situações que possam causar o aparecimento de resultados negativos 
durante o tratamento.

BIBLIOGRAFIA:
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INTRODUÇÃO:
A participação em Investigação Clinica (IC) é cada vez mais reconhecida em Portugal e os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHCB 
integram esta área desde 2006. 

De acordo com a publicação da Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, que regulamenta a IC nacional, os SF são responsáveis por 
todo o circuito da medicação experimental, devendo existir dentro do hospital um procedimento descritivo do mesmo. Todas 
as fases devem estar documentadas, com registos devidamente actualizados, por forma a serem rastreáveis.

OBJECTIVOS:
Descrever a atividade do Setor de Ensaios Clínicos (SEC) dos SF do CHCB e as metodologias implementadas no sentido de 
incentivar a adesão à terapêutica e minimização do erro.

MÉTODOS:
Análise da atividade do SEC dos SF do CHCB e metodologias recentemente implementadas.

RESULTADOS:
Foi elaborado um procedimento interno que define toda a atividade do SEC, bem como três impressos informatizados que 
descrevem todos os eventos relacionados com o ensaio e asseguram a rastreabilidade de todo o circuito do medicamento 
experimental: 
a)  “Resumo de Ensaio Clínico”, elaborado para cada ensaio a decorrer na instituição, e que contém toda a informação sobre o 

mesmo (objetivo, fármaco em estudo e comparador, período de recrutamento, duração, procedimentos relativos ao circuito 
e informação a ceder ao doente, 

b) “Controlo de Stock do Medicamento Experimental” realizado mensalmente e 
c) “Inventário de medicação de ensaio clínico” no qual fica registado todo o circuito, com as respetivas datas e intervenientes.
Para promover o uso correto do medicamento e a adesão à terapêutica foram elaboradas recentemente quatro etiquetas 
autocolantes, que veiculam informação aquando da dispensa: 
a) etiqueta, sob a forma de pictograma, que identifica o medicamento como sendo “medicamento experimental”, 
b) etiqueta com identificação do doente no ensaio e data da dispensa, 
c)  etiqueta com a posologia e d) etiqueta que alerta para a devolução da medicação experimental e acondicionamento correto. 

Ainda neste contexto, foram elaborados folhetos informativos destinados ao doente, com condições de armazenamento, 
cuidados gerais, advertências e precauções, modo de administração e efeitos indesejáveis possíveis de cada medicamento. 

Atualmente os SF participam em seis ensaios clínicos de quatro promotores, com quatro serviços clínicos, e com um total de 
39 doentes.

CONCLUSÕES:
OS SF do CHCB têm apostado no SEC e criaram metodologias que permitem que todos os registos estejam completos e 
atualizados de modo a rastrear todo o circuito do medicamento experimental. Foram também implementadas estratégias que 
complementam a informação verbal veiculada ao doente aquando da dispensa da medicação, que se tem revelado fundamental 
no aumento da adesão à terapêutica.

BIBLIOGRAFIA:

NOTAS:
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INTRODUÇÃO:
A infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) é uma das principais causas de doença crónica no mundo [1]. Têm surgido novas 
terapêuticas, sendo uma delas o alvo deste estudo, a associação de dose fixa de ledipasvir com sofosbuvir (Harvoni®).

OBJECTIVOS:
Avaliação dos resultados do tratamento com ledipasvir/sofosbuvir (Harvoni®) nos doentes com hepatite C, na Unidade Local 
Saúde de Matosinhos, no período de fevereiro a agosto de 2015. 

MÉTODOS:
Para a elaboração deste estudo foram seleccionados os doentes que iniciaram ledipasvir/sofosbuvir em fevereiro de 2015, 
ao abrigo do Programa de Acesso Precoce (PAP) com duração prevista de 24 semanas e os que posteriormente iniciaram a 
mesma terapêutica com duração prevista de 12 semanas. Foram analisadas as respectivas cargas virais. A análise estatística foi 
efectuada em Microsoft Office Excel 2010. 

RESULTADOS:
Dos 4 doentes que iniciaram terapêutica ao abrigo do PAP, todos apresentaram carga viral do VHC negativa às 12 semanas. [1] 
Dos 8 doentes que iniciaram esta terapêutica com duração prevista de 12 semanas, 5 negativaram à 4.ª semana e 3 à 8.ª semana. 

CONCLUSÕES:
Verificou -se uma resposta positiva a esta terapêutica, uma vez que todos os doentes terminaram o tratamento com carga viral 
do VHC negativo, no entanto a eficácia do tratamento só poderá ser avaliada se se continuar a verificar uma resposta virológica 
mantida (RVM) 12 semanas após o término do tratamento. A análise dos resultados demonstrou que nenhum paciente 
suspendeu a terapêutica por desenvolver qualquer reacção adversa ou por não adesão. 

BIBLIOGRAFIA:
[1] EASL, European Association for the Study of the Liver -EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2015. Journal of 
Hepatology [Em linha] Vol.63 (2015), p. 199 -236. [Consult. 23/08/2015]. Disponível na internet:URL:http://dx.doi.org/10.1016/j.
jhep.2015.013.025.ISSN:0168 -8278.
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INTRODUÇÃO:
O sugamadex é uma gama ciclodextrina modificada que forma um complexo com os bloqueadores neuromusculares rocurónio 
e vecurónio, revertendo o bloqueio neuromuscular (BNM) induzido por estes fármacos[1,2,3,4]. 

O sugamadex apresentou valor terapêutico acrescentado em relação aos anticolinesterásicos, nomeadamente à neostigmina, 
para a reversão do BNM causado pelo rocurónio e vecurónio[1,3]. 

No Hospital de São José (HSJ) este medicamento foi introduzido em Outubro de 2010 para a reversão do BNM causado pelo 
rocurónio e vecurónio em doentes com via aérea difícil e dificuldade em ventilar e entubar. 

A dispensa do sugamadex é efectuada por reposição de stock mediante envio de justificação clínica aos Serviços Farmacêuti-
cos (SF). 

OBJECTIVOS:
Caracterizar a utilização de sugamadex no HSJ: evolução do consumo, serviços clínicos utilizadores e adequação da utilização 
clínica face às indicações aprovadas pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). 

MÉTODOS:
Pesquisa e análise bibliográfica. Recolha, através do sistema de gestão integrada do circuito do medicamento, dos dados de 
consumo desde Outubro de 2010 até Junho de 2015, por semestre e por serviço clínico. Recolha das indicações terapêuticas em 
que o sugamadex foi administrado, no período acima referido, através da consulta das justificações clínicas. Análise retrospectiva 
dos dados recolhidos. 

RESULTADOS:
Apresentação gráfica dos consumos de sugamadex nos serviços utilizadores no período em estudo. Apresentação gráfica das 
indicações terapêuticas em que foi administrado, por serviço e no período em estudo. 

CONCLUSÕES:
O consumo de sugamadex tem um evidente crescimento desde o seu início de utilização.

A justificação dominante para a utilização do sugamadex é a curarização residual. 
Verifica -se um alargamento do âmbito de utilização, face às indicações aprovadas pela CFT.
Decorridos cinco anos de utilização, justifica -se uma reavaliação das indicações de utilização no HSJ pela CFT. 

BIBLIOGRAFIA:
[1] Chambers D et al. Sugammadex for the reversal of muscle relaxation in general anaesthesia: a systematic review and 
economic assessment. Health Technol Assess 2010;14(39).
[2] De Boer HD et al. Update on the management of neuromuscular block: Focus on sugammadex. Neuropsychiatr Dis Treat 
2007;3:539 -44.
[3] Relatório avaliação prévia de medicamento para uso humano em meio hospitalar – DCI – Sugamadex (06 -05 -2010) – Infarmed 
– acedido a 27/08/2015 www.infarmed.pt.
[4] Resumo das Características do Medicamento Bridion® 100 mg/ml solução injectável – acedido a 27/08/2015 www.ema.
europa.eu/.

NOTAS:
Nenhum conflito de interesses.
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INTRODUÇÃO:
A fampridina está indicada na melhoria da marcha em doentes adultos com esclerose múltipla (EM), nos quais a Escala de 
Incapacidade Funcional Expandida (EDSS) apresenta valores entre 4 e 7 [1]. A primeira prescrição desta terapêutica deve limitar-
-se a 2 semanas. Caso não se verifique qualquer melhoria, o tratamento deverá ser descontinuado [2]. Introduzida em Portugal 
em julho de 2011, a sua utilização a nível hospitalar só foi autorizada em agosto de 2014 [3]. O primeiro doente do Centro 
Hospitalar Entre Douro e Vouga a iniciar fampridina só se verificou em março de 2015. Este trabalho reúne alguns parâmetros 
clínicos mais relevantes quanto aos primeiros 6 meses de utilização. 

OBJECTIVOS:
Avaliar a efetividade da fampridina na disfunção da marcha em doentes com EM. 

MÉTODOS:
Estudo retrospetivo. Recolheram -se 3 parâmetros (EDSS, Escala de Marcha da Esclerose Múltipla de 12 itens (MSWS -12) e 
Marcha Cronometrada de 25 pés (T25FW)) antes do início de fampridina e 2 semanas depois. Para o presente estudo foram 
selecionados os doentes que reuniam no mínimo 2 dos parâmetros quantificados. A recolha de dados decorreu entre março e 
agosto de 2015. 

RESULTADOS:
Os 12 doentes apresentavam uma média de idades de 54.6±7.8 anos, dos quais 6 eram do sexo feminino. Foi excluído 1 doente 
por não reunir pelo menos 2 dos parâmetros em estudo, 2 não responderam e 2 não aderiram à terapêutica. Relativamente 
aos 7 respondedores, a EDSS foi quantificada em apenas 5, com os seguintes valores: 2 doentes obtiveram 6.5 e os restantes 
3 doentes 7, 6 e 3. Quanto à MSWS -12, 5 doentes tiveram uma redução média de 28.4±28.7%, 1 aumentou 15.9% e o outro 
manteve. Verificou -se uma redução média de 26.7±6.3% em todos os doentes no que diz respeito à T25FW. 

CONCLUSÕES:
De uma forma geral observou -se uma melhoria dos parâmetros avaliados. Na maioria dos doentes a MSWS -12 diminuiu, 
traduzindo -se na melhoria da marcha, equilíbrio, concentração e corrida. Na T25FW, a redução média foi superior a 20% logo a 
fampridina apresentou um efeito positivo nos doentes avaliados. 

Os resultados obtidos vão de encontro aos estudos publicados na literatura. 

BIBLIOGRAFIA:
[1] Luque, A.P., et al., Uso de Fampyra para la mejoría de la marcha en el paciente con esclerosis múltiple y sus repercusiones en 
la calidad de vida del paciente. Rev Cient Soc Esp Enfermería Neurológica, 2015;
[2] EMA. Resumo das Características do medicamento: Fampyra 10mg comprimidos de libertação prolongada. 20/08/2015]; 
[3] INFARMED, I.P. Relatório de Avaliação Prévia do Medicamento para uso humano em meio hospitalar: Fampridina. 20/08/2015]. 

NOTAS:
Nada a declarar. 
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INTRODUÇÃO:
O doente oncológico idoso apresenta desafios significativos na definição do seu regime farmacoterapêutico. Num estudo 
realizado por Puts MT et al, 62% dos doentes oncológicos idosos polimedicados apresentavam risco de desenvolver interações 
medicamentosas, dos quais 47% revelaram um grau de interação moderado a grave. Este tipo de doente também recorre a 
outros produtos não sujeitos a receita médica, tendo igualmente risco de desenvolver interações [2]. Torna -se, assim, importante 
desencadear estratégias que alertem o médico para as interações que podem ocorrer durante o tratamento de quimioterapia 
no doente oncológico idoso. 

OBJECTIVOS:
Criar uma base de dados com as interações possíveis de ocorrer, entre os principais fármacos, produtos à base de plantas 
e vitaminas utilizados comumente pelos doentes idosos portugueses e os medicamentos citotóxicos mais utilizados no 
tratamento do cancro do pulmão, mama, próstata e gastrointestinal. 

MÉTODOS:
Procedeu -se à revisão de artigos científicos e consultou -se o relatório de 2013 do INFARMED, selecionando -se 27 das substâncias 
ativas mais utilizadas pela população portuguesa idosa, e 12 produtos à base de plantas e suplementos. Foram identificados 
26 medicamentos utilizados no tratamento do cancro gastrointestinal, da mama, da próstata e do pulmão. Utilizaram -se 
2 ferramentas online de verificação de interações, a “Medscape” e a “Drugs.com”. Procedeu -se ao preenchimento de uma tabela 
Excel. 

RESULTADOS:
Dos 39 fármacos, produtos naturais e vitaminas analisados, 18 são passíveis de interagir com os fármacos antineoplásicos. Foram 
registadas 14 interações graves, 56 moderadas e 19 de menor risco. A fenitoína e o itraconazol foram os fármacos com maior 
risco de interação, podendo estar contraindicados ou causar interações graves na utilização concomitante com o irinotecano 
e com o cabazitaxel. Os AINEs analisados estão também contraindicados no tratamento concomitante com pemetrexedo e 
metrotexato. Nos produtos à base de plantas, o Hypericum Perforatum apresentou maior risco de interação. 

CONCLUSÕES:
Os fármacos e produtos à base de plantas analisados, habitualmente utilizados pelos doentes em estudo, apresentaram riscos 
elevados de interação com os medicamentos citotóxicos. A definição do regime farmacoterapêutico em oncologia geriátrica é 
crítica e deve ser realizada de forma cuidadosa, com avaliação das interações possíveis de ocorrer, de forma a minimizar os riscos 
para o doente e maximizar a sua segurança e bem -estar. 

BIBLIOGRAFIA:
[1] Puts MT, Costa -Lima B, Monette J, et al. Medication problems in older, newly diagnosed cancer patients in Canada. Drugs 
Aging 2009.
[2] McCune, J.S., et al., Potential of chemotherapy -herb interactions in adult cancer patients. Support Care Cancer, 2004. 
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INTRODUÇÃO:
Atualmente tem sido dada ênfase à melhoria contínua da qualidade aplicada aos serviços de saúde. As metodologias de melhoria 
contínua encontram muitas das suas raízes no Kaizen, metodologia que assenta na otimização de fluxos de trabalho através 
da eliminação/minimização do desperdício, nomeadamente de tempo, espaço e recursos. Com base nos resultados obtidos 
com a implementação desta metodologia em diversas áreas, considerou -se que os Serviços Farmacêuticos (SF) beneficiariam 
da implementação deste programa, aprovado pelos órgãos de gestão da instituição e com a colaboração do Laboratório Pfizer.

OBJECTIVOS:
Implementação de metodologia kaizen nos SF do HSFX -CHLO.

MÉTODOS:
Com a participação de colaboradores dos SF dos diferentes grupos profissionais foram identificados os desperdícios associados 
ao circuito do medicamento (caça ao MUDA). Posteriormente, foram definidas áreas de atividade a desenvolver, implementação 
dos 5 S (triar, arrumar, limpar, normalizar e disciplinar), reuniões de equipa (Kaizen diário), utilização de Kanban (gestão de 
stocks) e criação de normas visuais (Normalização). Foi criado um plano de ações e calendarizadas as atividades (10 semanas), 
com o acompanhamento de um consultor durante 1 dia por semana. Paralelamente foi criado um plano de sustentação do 
projeto que consistiu em 4 tipos de auditorias regulares, 5s (1 x semana), reunião de equipa (2 x semana), kanban (2 x semana) 
e normalização (2 x semana).

RESULTADOS:
Foram identificadas 55 áreas de desperdício que deram origem a 98 hipóteses de melhoria, das quais apenas 3 se mantinham 
em curso no final do período de implementação. As auditorias regulares têm permitido avaliar o grau de implementação e de 
cumprimento dos vários aspetos do projeto, assim como detetar sugestões de melhoria e implementar medidas com vista à 
diminuição do desperdício e melhoria contínua.

CONCLUSÕES:
Como pontos fortes do projeto destaca -se a motivação e multidisciplinaridade da equipa, a melhoria da gestão visual em 
resultado da implementação dos 5 S e a melhoria da comunicação e identificação de dificuldades e oportunidades de melhoria 
que resulta das reuniões de equipa diárias. O principal desafio é a manutenção das atividades já implementadas e o alargamento 
aos restantes setores dos SFs.

BIBLIOGRAFIA:

NOTAS:
Projeto patrocinado com a Pfizer.
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INTRODUÇÃO:
Os critérios STOPP/START (Screening Tool of Older Person’s Prescriptions/Screening Tool to Alert Doctors to Right Treatment) 
constituem uma ferramenta de seguimento farmacoterapêutico, com o objetivo de otimizar a terapêutica em populações com 65 
ou mais anos. Estes critérios visam adequar a terapêutica dos idosos, através da identificação de medicamentos potencialmente 
inapropriados (MPI) e de medicamentos potencialmente omissos (MPO).

OBJECTIVOS:
Identificar e quantificar a ocorrência de MPI e MPO numa amostra de idosos polimedicados, através dos critérios STOPP/START.

MÉTODOS:
Estudo descritivo, que consistiu na revisão da medicação, diagnósticos e análises clínicas de doentes com idade superior a 
65 anos, com 4 ou mais medicamentos. Para a análise estatística recorreu -se aos testes de Mann -Whitney e Qui -Quadrado.

RESULTADOS:
A amostra final incluiu 73 indivíduos da consulta de hipocoagulação do Serviço de Imunohemoterapia da ULSCB, com média 
de 75,78 anos, 53,4% do sexo feminino, com uma média de 9,32 fármacos prescritos e de 3,27 diagnósticos implicados na 
escala. A prescrição potencialmente inapropriada segundo os critérios STOPP afetou 80,8% da amostra e segundo os critérios 
START 41,1%. Dos 643 medicamentos analisados, verificou -se que os grupos farmacológicos mais frequentemente implicados 
segundo os critérios STOPP foram as benzodiazepinas (45,2%) em tratamento igual ou superior a 4 semanas, o uso de anti-
-inflamatórios não esteróides (21,9%) em combinação com um anticoagulante e o uso de anti -histamínicos de 1.ª geração 
(12,3%). As duplicações terapêuticas afetaram 16,4% da amostra. Em relação aos critérios START, os fármacos potencialmente 
omissos mais implicados foram os agonistas beta -2 ou antimuscarínicos inaláveis (12,3%) e os suplementos de vitamina D (11%).

CONCLUSÕES:
Os resultados obtidos corroboram outros estudos neste âmbito, particularmente quando analisados sob o ponto de vista do 
n.º médio de fármacos/doente e em termos dos grupos farmacológicos mais frequentemente implicados quer na prescrição 
potencialmente inapropriada, quer na omissão. Os critérios STOPP/START constituem uma ferramenta útil na revisão da 
terapêutica, numa faixa etária caracteristicamente polimedicada e com múltiplas comorbilidades, fatores que propiciam a 
ocorrência de prescrições potencialmente inapropriadas.

BIBLIOGRAFIA:
O’MAHONY, D. et al. -STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. Age and Ageing. 
ISSN 0002 -0729.(2014) 213–218.
RONGEN, Sara et al. -Potentially inappropriate prescribing in older patients admitted to psychiatric hospital. International Journal 
of Geriatric Psychiatry. ISSN 08856230.(2015) 
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INTRODUÇÃO:
“Dose banding” é um sistema de padronização pelo qual as doses calculadas, em função da superfície corporal, de determinados 
fármacos citotóxicos endovenosos são arredondadas por excesso ou por defeito para doses padrão pré -determinadas, 
permitindo assim a sua preparação antecipada. Uma variação máxima de ± 5% entre a dose exata prescrita e a dose ajustada é 
considerada uma prática aceitável.[1] 

OBJECTIVOS:
Elaborar uma proposta, para apresentar ao Serviço de Oncologia Médica do CHSJ, de “dose banding” para aplicar à preparação 
de infusores elastoméricos de 5 -FU de 48H, de forma a otimizar o circuito desde a prescrição médica à administração. 

MÉTODOS:
Foi realizada uma análise retrospetiva do primeiro semestre de 2015 das doses prescritas de infusores elastoméricos de 5 -FU de 
48H preparados na UCPC para os seguintes protocolos de quimioterapia: De Gramont, FOLFOX, FOLFIRI, FOLFOXIRI (carcinoma 
coloretal), FOLFIRINOX (carcinoma do pâncreas) e DCF (carcinoma gástrico/esofágico). Foi avaliada a sua frequência, de forma 
a estabelecer as doses padrão que permitem abranger o maior número de infusores elastoméricos prescritos (com intervalos 
de ± 5%). 

RESULTADOS:
No primeiro semestre de 2015, foram preparados 1345 infusores elastoméricos de 5 -FU de 48H. Foram estabelecidas 5 doses 
padrão: 3250 mg, 3600 mg, 4000 mg, 4400 mg e 4800 mg, que englobariam 94% dos infusores elastoméricos e que permitiriam 
reduzir as distintas doses preparadas de 127 para 26. 

CONCLUSÕES:
O “dose banding” é um método adequado e exequível na prática diária para otimização do circuito dos infusores elastoméricos 
de 5 -FU no Serviço de Oncologia Médica do CHSJ. A sua aplicação permitirá obter tempos reduzidos de preparação com 
reflexos positivos no tempo de espera dos doentes oncológicos e na taxa de ocupação do Hospital de Dia de Quimioterapia.  
A sua implementação constituirá ainda uma mais valia para a UCPC, pela garantia de um melhor planeamento, optimização de 
recursos humanos e materiais (máquina de enchimento REPEATER® – BAXTER®) e redução de desperdícios. 

BIBLIOGRAFIA:
[1] Pérez Huertas P et al. Applying dose banding to the production of antineoplastic drugs: a narrative review of the literature. 
Farm Hosp. 2015;39:210 -216. 
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INTRODUÇÃO:
O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) é um centro de referência nacional e internacional para a realização de 
ensaios clínicos. O sector de ensaios clínicos dos Serviços Farmacêuticos (SF) está distribuído pelos Hospitais da Universidade 
de Coimbra (HUC), Hospital Geral (HG) e Hospital Pediátrico (HP).

Em consequência da criação do CHUC, tornámo -nos no centro, a nível nacional, com maior número de estudos a decorrer.
O Sector de Ensaios Clínicos dos SF do CHUC tem como missão garantir que o sujeito de ensaio aceda ao medicamento e 

outros produtos farmacêuticos experimentais em condições de segurança, eficácia e eficiência. 
A participação nos ensaios clínicos para o CHUC apresenta como vantagens: prestígio, melhoria das boas práticas, mais 

eficiência e maior sustentabilidade, permitir aos doentes o acesso precoce e gratuito a terapêuticas inovadoras e a melhoria da 
qualidade assistencial. 

OBJECTIVOS:
Descrever e caracterizar a actividade do sector de ensaios clínicos dos SF entre 2009 e 2014, sob a perspectiva do farmacêutico. 

MÉTODOS:
Recolha retrospectiva de dados dos registos efectuados diariamente de acordo com os procedimentos internos e as orientações 
ICH -GCP. 

RESULTADOS:
Os dados entre 2009 e 2012 são relativos aos HUC, a partir de 2013 estão também incluídos o HP e HG.

O número de ensaios clínicos aumentou de 82 para 115 entre 2009 e 2014.
Os ensaios clínicos de fase 3 representam a maioria dos nossos ensaios, com um valor médio de 79%, seguindo -se os de fase 2 

com 12% e os de fase 4 com 5%. Os programas de acesso precoce e uso compassivo têm uma expressão de cerca de 4%.
O número de doentes envolvidos nos ensaios clínicos aumentou de 816 para 1015 entre 2009 e 2013, tendo no entanto 

diminuído para 750 em 2014.
O número de centros de investigação e de promotores tem -se mantido relativamente constante entre 2009 e 2014, tendo no 

entanto havido um aumento no número de investigadores envolvidos (27 em 2009 e 43 em 2014) e no número de moléculas 
diferentes envolvidas (90 em 2009 e 113 em 2014).

Tivemos uma média de 228 vistas de monitorização/ano, e um total de 13 auditorias, 1 inspecção da FDA e 7 do Infarmed 
entre 2009 -2014. 

CONCLUSÕES:
Um sector de ensaios cínicos bem estruturado, com procedimentos de trabalho normalizados e com recursos técnicos e humanos 
adequados, é essencial para responder ao desafio da implementação dos ensaios clínicos e dos requisitos regulamentares numa 
unidade hospitalar. Os dados de actividade dos últimos 6 anos demonstram a importância da existência e manutenção deste 
sector nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares. 

BIBLIOGRAFIA:
Relatório do Sector de Ensaios Clínicos dos Serviços Farmacêuticos do CHUC, Julho de 2015. 

NOTAS:
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OS ENSAIOS CLÍNICOS NOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO CHUC  
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INTRODUÇÃO:
O RTX é um anticorpo monoclonal anti -CD20, sendo utilizado em numerosos casos de doenças autoimunes refratárias aos 
corticóides e imunossupressores, e noutras condições inflamatórias de etiologia diversa. No HB, o RTX é usado como alternativa 
terapêutica nestes casos, sendo considerado uma indicação off -labell. 

OBJECTIVOS:
Determinar a eficácia e o perfil de segurança do RTX nos doentes tratados no HB em indicação off -label. 

MÉTODOS:
Estudo retrospectivo observacional. Foram incluídos doentes com patologias não oncológicas, tratados com RTX entre Outubro 
de 2009 e Abril de 2015. Os dados recolhidos dos registos de prescrição eletrónicos englobam informações sobre especialidade 
médica, diagnóstico, tratamento prévio e concomitante, dose total, protocolo de administração, resultado terapêutico, assim 
como efeitos adversos. 

RESULTADOS:
Foram identificados 19 doentes (78.9% mulheres), com idade média de 50.7±16.6 anos. As prescrições foram de Reumatologia 
(73,7%), Medicina Interna (15,8%) e Dermatologia (10,5%). Relativamente aos diagnósticos destacam -se artrite reumatóide (8), 
artrite reumatóide associado a lupus (3), espondilite anquilosante (2), lupus eritematoso sistémico (3), miopatia sarcoideia (1), 
pênfigo vulgar (2). O RTX foi usado sempre após falha de outros tratamentos e agravamento da sintomatologia, tendo como 
tratamentos prévios em 68.4% dos doentes corticosteróides com imunossupressores e destes, 3 doentes também fizeram 
tratamento com imunoglobulina intravenosa. Às terapêuticas biológicas recorreram 47.4% dos doentes, nomeadamente 8 com 
inibidores do fator de necrose tumural (anti -TNF - α) e 1 com tocilizumab. Em 78.9% dos doentes o protocolo prescrito foi RTX 
1g nos dias 1 e 15 de cada ciclo; os restantes fizeram o protocolo RTX 375mg/m2/semana (4 semanas). O RTX foi administrado 
concomitantemente com corticosteróides (52.6%) e com metotrexato (47.4%). Dos 19 doentes estudados, 3 receberam apenas 
1 ciclo de RTX, 8 completaram 2 ciclos, 6 realizaram entre 3 a 6 ciclos e 2 doentes completaram 9 ciclos. Um doente teve de 
suspender o tratamento após 6 ciclos por hipogamaglobulinemia associada a infeções pulmonares de repetição. A resposta ao 
tratamento foi considerada completa em 36.8%, parcial em 52.6% e sem resposta 10.5%. 

CONCLUSÕES:
O RTX demonstrou um bom perfil de segurança na maioria dos doentes avaliados, não se tendo registado qualquer reação 
alérgica durante a infusão e poucos efeitos secundários graves. Podemos concluir com os resultados obtidos que o uso do RTX 
off -labell poderá representar uma alternativa terapêutica para debelar e evitar recaídas nas doenças inflamatórias e autoimunes, 
no entanto serão necessários mais ensaios clínicos para validar estas indicações. 

BIBLIOGRAFIA:

NOTAS:
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E SEGURANÇA DO RITUXIMAB (RTX)  

EM INDICAÇÕES OFF ‑LABEL NO HOSPITAL DE BRAGA (HB)
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INTRODUÇÃO:
O desenvolvimento do Programa Nacional de Vacinação (PNV) de caráter universal, gratuito e acessível a todas as pessoas 
residentes em Portugal tem como objetivo fundamental obter a melhor proteção, na idade mais adequada e o mais 
precocemente possível. A modificação do estado imunitário da população altera epidemiologicamente e clinicamente a 
apresentação das doenças. O PNV, implementado oficialmente em 1965, tem sido atualizado em função desta evolução, assim 
como da disponibilidade de novas vacinas e novas conjugações, nunca esquecendo o objetivo de melhorar a sua qualidade, 
tanto quanto possível, sem prejuízo da aceitabilidade da população -alvo, sofrendo a última atualização em Junho de 2015. 

OBJECTIVOS:
A evolução do PNV em Portugal, assinalando o progresso alcançado, ao longo dos seus 50 anos de implementação. 

MÉTODOS:
Pesquisa Bibliográfica. 

RESULTADOS:
O PNV visa minimizar o impacto de doenças alvo na saúde pública, e também a erradicação de outras, diminuindo a morbilidade 
e a mortalidade. A erradicação da varíola foi anunciada pela Organização Mundial da Saúde em 1980, mantendo -se até hoje, 
sendo este um dos maiores marcos da história da ciência.

O aparecimento de novas vacinas é constante, não só como resposta a epidemias emergentes, a crise do Ébola/2014, mas 
também com o desenvolvimento de vacinas para outras patologias já conhecidas, e de vacinas conjugadas para que a sua 
administração seja o menos invasiva possível. 

CONCLUSÕES:
Os PNV estão disponíveis em vários países, encontrando -se adaptados ao padrão imunitário de cada uma das populações 
e sendo, por isso, variáveis. A última atualização do PNV permitiu a entrada da Vacina conjugada de 13 valências contra o  
S. pneumoniae para todas as crianças nascidas após 1 de Janeiro de 2015. Continuam a existir outras vacinas que podem entrar 
no PNV, é o caso da contra a meningite B, rotavírus e varicela, assim como o alargamento da vacinação contra o Papilomavírus 
para crianças do sexo masculino. 

BIBLIOGRAFIA:
DIREÇÃO -GERAL DA SAÚDE. DGS – Melhor Informação, Mais Saúde. [Em linha]. Lisboa: Ministério da Saúde. [Consult. 29 Ago. 
2015]. Disponível em: WWW: . 
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INTRODUÇÃO:
Os aminoglicosídeos são principalmente utilizados no tratamento de infeções graves por microrganismos aeróbios gram 
negativos. Trata -se de uma classe de antibióticos à qual está associado um risco elevado de nefrotoxicidade e ototoxicidade.

Na administração convencional dos aminoglicosídeos uma dose baseada no peso do doente e na sua função renal é repartida 
em duas ou três tomas diárias A administração não convencional recorre à administração única diária de uma dose mais elevada, 
baseada no peso e função renal.

OBJECTIVOS:
Discutir a eficácia e segurança da administração única diária em doses elevadas de aminoglicosídeos e a importância da 
monitorização farmacocinética destes antibióticos para prevenir efeitos adversos graves.

MÉTODOS:
Revisão de literatura através da pesquisa na base de dados UpToDate.

RESULTADOS:
A utilização única diária de aminoglicosídeos tem uma eficácia comparável à administração convencional em tomas repartidas 
mas oferece vantagens: redução de toxicidade, facilidade de administração e redução de custos. Esta estratégia é descrita na 
literatura e utilizada frequentemente, apesar de consistir num desvio ao descrito no Resumo das Características do Medicamento 
(RCM). 

CONCLUSÕES:
A administração de doses elevadas de aminoglicosídeos em toma única diária apresenta mais valias terapêuticas atendendo 
às propriedades farmacocinéticas deste grupo de antibióticos. No entanto, é fundamental a otimização da terapêutica com 
doses ajustadas ao doente, para garantir uma eficaz resposta clínica bem como minimização da toxicidade. A monitorização 
terapêutica é uma das atividades desenvolvida pelo farmacêutico hospitalar, daí o seu papel no sucesso do tratamento. 

Os aminoglicosídeos são antibióticos com conhecida toxicidade mas que ocupam um lugar importante no arsenal terapêutico 
no combate a infeções graves. A monitorização farmacocinética é uma estratégia primordial na otimização do tratamento 
instituído.

BIBLIOGRAFIA:
DREW, Richard H, “Aminoglycosides”,última atualização: 16 jul 2015, disponível em http://www.uptodate.com/
DREW, Richard H, “Dosing and Administration of parental aminoglycosídeos, última atualização 04 jun 2015, disponível em 
http://www.uptodate.com/
DECKER, Brian S and MOLITORIS, Bruce A, “Manifestations of and risk factors for aminoglycoside nephrotoxicity”, última 
atualização 21 maio, 2015, disponível em http://www.uptodate.com/
DECKER, Brian S and MOLITORIS, Bruce A, Pathogenesis and prevention of aminoglycoside nephrotoxicity and ototoxicity, 
última atualização 13 jan 2015 disponível em http://www.uptodate.com/

NOTAS:
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EFICÁCIA, SEGURANÇA E IMPORTÂNCIA DA MONITORIZAÇÃO FARMACOCINÉTICA



POSTERS

66 8.ª Semana APFH – VIII Congresso Nacional  |  Centro de Congressos do Estoril, 18 a 21 de novembro 2015

AUTORES: 
Ana Sofia Cardoso, Ana Paula Carrondo, Rosa Lina Pinheiro, Celina Batista, Maria Piedade Ferreira, Fátima Xambre
Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria

INTRODUÇÃO:
As alterações fisiopatológicas e as complicações observadas nos doentes queimados determinam uma elevada variabilidade 
farmacocinética (PK). A utilização de doses, nomeadamente de antimicrobianos, que não entrem em conta com estas alterações 
pode resultar em concentrações séricas ineficazes. 

OBJECTIVOS:
Descrição de um caso de monitorização sérica de gentamicina e amicacina num doente queimado com pneumonia (82% de 
superfície corporal queimada, incluindo lesão das vias aéreas, sexo masculino, 23 anos, 75 Kg, função renal normal) em que 
foram utilizadas doses superiores às habitualmente descritas na literatura. 

MÉTODOS:
Os ajustes posológicos tiveram como alvo as concentrações séricas mínimas (Cmin) e máximas (Cmax) características da dose 
única diária de aminoglicosidos (gentamicina: Cmax=13 -23 mcg/ml e Cmin<1 mcg/ml; amicacina: Cmax=45 -75 mcg/ml e 
Cmin<1 mcg/ml).

Os tempos de amostragem usados foram: 30 min após fim de perfusão (Cmax) e 12h após administração (C12h). 
A análise PK foi efectuada por método bayesiano no programa PKS (Abbott Diagnostics®). 

RESULTADOS:
No dia 1 (D1), o serviço clínico instituiu terapêutica empírica de gentamicina na dose de 6,4 mg/Kg/dia e solicitou ajuste 
posológico à Farmácia mediante uma colheita C12h. Da análise PK obtiveram -se os parâmetros: volume de distribuição (Vd), 
0,36 l/Kg e clearance (Cl), 0,09 l/h/Kg que determinaram um aumento de dose para 6,7 mg/Kg/dia. Para obter uma melhor 
estimativa dos parâmetros PK (D5), foram solicitadas 2 colheitas: Cmax e C12h. A nova análise PK revelou um Vd e uma Cl 
aumentados (Vd=0,53 l/Kg, Cl=0,136 l/h/Kg) tendo sido sugerido novo aumento de dose para 10,7 mg/Kg/dia. Não se obtiveram 
novos doseamentos de gentamicina pois, na sequência dos resultados microbiológicos, com isolamento de uma P. aeruginosa, 
o doente suspendeu o fármaco e iniciou terapêutica dirigida com amicacina. 

A dose inicial de amicacina (13,3 mg/Kg/dia) foi instituída no serviço clínico no D6. Nos doseamentos seguintes, os parâmetros 
PK médios (Vd=0,54 l/kg e Cl=0,140 l/h/Kg) obtidos com base nos 2 tempos de amostragem determinaram aumentos de dose até 
53 mg/Kg/dia. O doente manteve terapêutica com amicacina durante 13 dias, sem registo de efeitos adversos, nomeadamente 
alteração da função renal. 

CONCLUSÕES:
Neste doente, para se alcançarem os objectivos terapêuticos pretendidos foi necessário usar doses superiores às habitualmente 
descritas, o que poderá ser explicado, pelo aumento da difusão translesional da vasta área corporal afectada que resultou num 
aumento do Vd e da Cl.

Estes resultados demonstram a elevada variabilidade PK destes doentes e a necessidade de monitorizar a terapêutica 
recorrendo a mais do que uma concentração, de modo a obter uma melhor estimativa dos parâmetros PK e garantir regimes 
posológicos mais adequados. 

BIBLIOGRAFIA:
[Vidé trabalho final] 

NOTAS:

P37
MONITORIZAÇÃO DE AMINOGLICOSIDOS EM ALTA DOSE  
NUM DOENTE QUEIMADO



POSTERS

67 8.ª Semana APFH – VIII Congresso Nacional  |  Centro de Congressos do Estoril, 18 a 21 de novembro 2015

AUTORES: 
Mariana Esteves Marcos Pinto de Sousa, Águeda Marisa Gonçalves Vaz, Paula Cristina Martins Marques, Ana Paula Beires Plácido, 
Joana Mafalda Ferreira Mendes, Olga Raquel Ferreira Martins, Ana Rita Magalhães Durães, Inês Andreia Mendes Ferreira, Ana 
Rita Rolim Farinha Marques, Antonieta Isabel Longo Machado Silva
Hospital de Braga

INTRODUÇÃO:
O cancro de pulmão de não pequenas células (CPNPC) constitui a principal causa de morte por cancro a nível mundial e 
representando 80 -85% de todos os cancros do pulmão (CP)1.

Um dos subtipos do CPNPC é caraterizado por mutação no receptor do factor de crescimento epidérmico e pode ser tratado 
com inibidores da tirosina kinase (TKI). O erlotinib é um TKI e pode ser usado como 2.ª linha em pacientes para os quais a 
quimioterapia não é adequada ou que sofreram toxicidade e como 3.ª linha em todos. 

OBJECTIVOS:
Avaliar a segurança no uso do erlotinib num hospital universitário de 705 camas. 

MÉTODOS:
Foi realizado um estudo retrospetivo referente ao período de Maio de 2013 a Maio de 2015, com todos os pacientes tratados 
com erlotinib.

Verificou -se a seguinte informação: sexo, idade, histologia e estadio do tumor, linha de tratamento, percentagem de reações 
adversas (RAM). Os dados foram recolhidos do software Glintt e registos clínicos.

RESULTADOS:
Foram estudados 87 pacientes (66 homens), idade média de 64,4±10,9 anos.

Histologicamente, 79,3% apresentavam adenocarcinoma e 16.1% cancro epidermoide. Só 1 doente apresentava CP de 
grandes células e outro colangiocarcinoma intra -hepático, sem histórico de CP.

A maior parte dos pacientes (85,0%) apresentavam doença metastática (estadio IV), 11,5% tinham doença local avançada (III), 
2 pacientes encontravam -se no IIa e 1 no Ib.

O erlotinib foi usado em monoterapia, em 69,0% dos casos como 2.ª linha e 3.ª em 28,7%. Um doente fez tratamento em  
4.ª linha e o doente com diagnóstico de colangiocarcinoma intra -hepático tinha feito várias linhas de quimioterapia antes. Dois 
pacientes repetiram o uso de erlotinib em 5.ª e 7.ª. A dose inicial de erlotinib foi de 150mg/dia em 86 pacientes, só um iniciou 
com 100mg/dia.

Durante o tratamento registaram -se RAMs em 57,5% dos pacientes. Destes, 16% apresentaram rash cutâneo e 30% diarreia. 
Dos doentes com RAM grau 3/4, 32% sofreram de rash cutâneo e 10% diarreia, reduzindo -se a dose em 50% dos casos. 
Neste período, 24,1% dos pacientes progrediram e alteraram/pararam o tratamento e 46,0% faleceram. O tempo médio de 
tratamento foi aproximadamente 159 dias (5,2 meses).

CONCLUSÕES:
A maioria dos pacientes apresentava doença local avançada ou metastática com mau prognóstico à data do diagnóstico.  
O erlotinib foi usado de acordo com as suas indicações, exceto no caso do colangiocarcinoma intra -hepático.

No que respeita à segurança do erlotinib, este foi responsável por RAMs em mais de 50% dos casos, o que levou apenas a 
reduções de dose e não à suspensão do tratamento considerando -se por isso relativamente bem tolerado.

BIBLIOGRAFIA:
[1] Norma n.º 032/2013 de 31/12/2013 da Direção Geral da Saúde (consulta em 20 -08 -20115). Disponível em http://www.dgs.pt 
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INTRODUÇÃO:
Face à diversidade de material de penso com ação terapêutica existente atualmente é essencial dispor de informação para uma 
adequada seleção das melhores opções terapêuticas. Como o material de penso está geralmente classificado como dispositivo 
médico, o acesso a informação técnica não é tão fácil como nos medicamentos, pois não constam na Infomed. Assim, foi decidido 
compilar a informação relativa ao material de penso e divulgá -la na intranet do Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB).

OBJECTIVOS:
Classificar, caracterizar e sistematizar o material de penso com ação terapêutica disponível no CHCB, em aplicação informática 
na intranet.

MÉTODOS:
Em 2014 foi desenvolvida uma plataforma disponível na intranet com informação sobre material de penso com ação terapêutica. 
Foram adotadas as designações do Catálogo SPMS e a classificação do manual de material de penso com ação terapêutica 
(ordem dos farmacêuticos, 2012). Foram consultadas as fichas técnicas e folhetos informativos dos produtos.

RESULTADOS:
Foi recolhida informação sobre o tipo de material de penso existente, composição, apresentação e dimensões de acordo com a 
classificação: alginatos, carboximetilcelulose, espumas, iodo, prata, carvão, colagenase, hidrogéis, hidrocolóides, películas, gazes 
impregnadas, maltodextrina, creme barreira, celulose oxidada, esponja de gelatina. Foi analisado o modo de utilização e as 
opções disponíveis para obter a ação terapêutica: controlo de exsudado, controlo de infeção, controlo de odor, desbridamento, 
granulantes/epitelizantes, interfaces, promotores de cicatrização, protetores cutâneos, hemostáticos.

A informação compilada foi disponibilizada em aplicação informática na intranet permitindo pesquisa geral por ação 
terapêutica principal e tipo de material de penso. Fornece informação sobre a classificação e composição dos pensos, indicações 
terapêuticas e alertas. A pesquisa por ação terapêutica disponibiliza as opções terapêuticas existentes no hospital, incluindo 
tipo de penso com designação no CHCB, dimensão, apresentação, código, marca comercial e fornecedor. Identifica ainda outras 
alternativas comercializadas com a mesma indicação. Foi efetuado uma hiperligação que permite consultar a ficha técnica de 
cada produto.

CONCLUSÕES:
A plataforma de informação sobre material de penso, de fácil acesso aos profissionais, pode ser utilizada como ferramenta na 
seleção do material de penso mais adequado à situação clínica do doente, contribuindo para a uniformização de cuidados.  
Na próxima atualização será incluído o custo para permitir uma seleção custo -efetiva.

BIBLIOGRAFIA:

NOTAS:

P39
MATERIAL DE PENSO COM AÇÃO TERAPÊUTICA  
– PLATAFORMA DE INFORMAÇÃO DO CHCB



POSTERS

69 8.ª Semana APFH – VIII Congresso Nacional  |  Centro de Congressos do Estoril, 18 a 21 de novembro 2015

AUTORES: 
Maria Teresa Simões Pereira, Vânia Sofia de Sousa Pereira, Ana Teresa Lopes Castelo Branco Catré, Margarida Maria Queirós 
Correia Marques
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE

INTRODUÇÃO:
Os medicamentos que se assemelham fonética e/ou gráficamente e/ou no aspeto são designados como medicamentos LASA 
(Look -Alike, Sound -Alike). Devido a estas semelhanças podem ser confundidos, dando origem a erros de medicação. Estes erros 
podem ocorrer em qualquer etapa do circuito do medicamento, desde a aquisição até à administração[1].

Anualmente, estes erros são responsáveis por milhares de mortes e elevados custos[2].
Nos últimos 30 anos tem aumentado a preocupação com esta problemática e com isto surgiu a necessidade por parte de 

organizações nacionais e internacionais de saúde adoptarem estratégias de prevenção deste tipo de erros[1,3]. 

OBJECTIVOS:
Definir um plano para implementação no HDFF, EPE da Norma n.º 020/2014 da DGS – Medicamentos com nome ortográfico, 
fonético ou aspeto semelhantes (Medicamentos LASA), a fim de melhorar a segurança no uso da medicação. 

MÉTODOS:
Pesquisa bibliográfica na PubMed e sites oficiais, utilizando os termos “LASA”, “look -alike”, “sound -alike”, “drug name confusion” 
e “erros de medicação”[1,3,4,5].

Utilização de métodos, critérios e regras referidas na Norma da DGS.
Identificação e elaboração da lista dos medicamentos LASA do HDFF, EPE com base no formulário do hospital. 

RESULTADOS:

CONCLUSÕES:
Foi elaborada a lista de medicamentos LASA e traçado um plano de ação a implementar, num período de 2 anos, com base na 
Norma n.º 020/2014 da DGS. Dos critérios da Norma prevê -se que cerca de 33% estejam implementados até final de 2015, cerca 
de 56% durante 2016 e o restante em 2017.

A implementação deste plano conduz à melhoria da qualidade organizacional, promovendo a segurança e minimizando os 
riscos no doente. 

BIBLIOGRAFIA:
[1] DGS – Norma n.º 020/2014:Medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhantes. [Em linha]. Disponível na 
Internet: https://www.dgs.pt/directrizes -da -dgs/normas -e -circulares -normativas/norma -n -0202014 -de -30122014.aspx.
[2] Berman, A. – Reducing medication errors through naming, labeling and packaging. Journal of Medical Systems[Em linha]. 
28:1 (2004) 9 -27.[Consult. 10.8.15]. Disponível na Internet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15171066.
[3] Gerrett, D. et al. – Final Report of The Use of Tall Man Lettering to Minimise Selection Errors of Medicine Names in Computer 
Prescribing and Dispensing Systems. NHS Connecting for Health (2009)[Em linha]. U.K.[Consult. 10.8.15].Disponível na Internet: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130502102046/http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/
eprescribing/refdocs/tallman.pdf.
[4] ISMP – ISMP´s List of Confused Drug Names. (2015)[Em linha]. [Consult. 10.8.2015]. Disponível na Internet: http://www.ismp.
org/Tools/confuseddrugnames.pdf.
[5] ISMP – FDA and ISMP Lists of Look -Alike Drug Names with Recommended Tall Man Letters. (2011) [Em linha]. [Consult. 
10.8.2015]. Disponível na Internet: www.ismp.org/Tools/tallmanletters.pdf. 

NOTAS:

P40
MEDICAMENTOS LASA NO HDFF, EPE  

– PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO



POSTERS

70 8.ª Semana APFH – VIII Congresso Nacional  |  Centro de Congressos do Estoril, 18 a 21 de novembro 2015

AUTORES: 
Laura Fernandes1, Humberto Melo1, Maria José Rei1, Andreia Duarte1, Claudia Santos2, José Andrade Gomes1

1Hospital da Luz
2Grupo Luz Saúde

INTRODUÇÃO:
À medida que a prestação de cuidados de saúde e os serviços farmacêuticos evoluem, torna -se crucial avaliar se a prestação 
de cuidados centrados no doente está a atingir o seu principal objectivo de optimização da terapêutica e qualidade do serviço 
prestado. 

OBJECTIVOS:
Análise qualitativa e quantitativa das intervenções farmacêuticas realizadas na UCI do Hospital da Luz, no período de Março a 
Junho de 2015 e sua comparação com as intervenções realizadas no inicio do projecto em 2011.

MÉTODOS:
Estudo retrospectivo das intervenções farmacêuticas realizadas presencialmente pelo farmacêutico e registadas numa folha 
de recolha de dados desenvolvida especificamente para o efeito. Registou -se a causa que levou à intervenção, intervenção 
farmacêutica, efeitos esperados e outcomes obtidos. O registo das intervenções foi validado por uma segunda autora do 
projecto de forma a avaliar a uniformização da sua classificação e para maior robustez do registo. Realizou -se posteriormente 
uma análise descritiva e de associação das variáveis em estudo.

RESULTADOS:
Realizaram -se 217 intervenções num total de 97 doentes, resultando numa média de 2,24 intervenções por doente. A taxa de 
aceitação foi de 82%. A causa mais frequente de intervenção foi ‘Potencial reacção adversa/toxicidade’ (18%), seguida de ‘Ausência 
terapêutica’ (14%). As intervenções mais frequentemente sugeridas foram ‘Alteração de dose/intervalo de administração’ (21%) 
e ‘Iniciar medicamento’ (19%). Entre os outcomes obtidos os mais prevalentes foram ‘Problema prevenido’ (52,%), seguido de 
‘Diminuição de custos directos relacionados com a terapêutica’ (24%). Os grupos farmacoterapêuticos sobre os quais mais se 
interviu foram 6.2.2.3 – Inibidores da bomba de protões (22,1%), 1.1.11 – Outros antibacterianos (15,3%) e 4.3.1.1 – Heparinas 
(14%). As 3 especialidades médicas com maior número de intervenções foram Medicina Interna, Cirurgia Cardíaca e Cirurgia 
Geral, tendo a percentagem de aceitação das intervenções em cada uma dessas especialidades sido, respectivamente, de 84%, 
82% e 79%. 

CONCLUSÕES:
O resultado da integração do farmacêutico na equipa clínica é claramente positivo tendo em conta o número de intervenções 
realizadas e taxa de aceitação superior a 80%. Quando comparados com os resultados após a implementação do projecto em 
2011, destaca -se uma taxa de aceitação superior e uma maior dispersão das causas de intervenção. A sugestão de introdução 
de terapêutica de ambulatório ou profilaxia de evento relacionado com o internamento ganhou relevo o que traduz maior 
maturidade do projecto. De futuro os principais desafios serão a melhoria da capacidade de avaliação do impacto das 
intervenções realizadas bem como a classificação das intervenções por um responsável clínico de acordo com uma escala de 
impacto clínico.

BIBLIOGRAFIA:
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INTRODUÇÃO:
A esclerose múltipla (EM) afecta mais de 2.1 milhões de pessoas em todo o mundo[1] e em Portugal estima -se que atinja 5000 
pessoas[2]. A fampridina foi introduzida no Centro Hospitalar do Algarve (CHAlgarve) em Fevereiro 2015 e destina -se a melhorar 
a marcha em doentes cuja capacidade motora foi diminuída pela EM. Existem vários momentos de avaliação do doente após 
início da terapêutica: aos 15, 30 e 90 dias e semestralmente a partir desta data. Desta avaliação depende a manutenção da 
terapêutica e nela são usados testes padrão como o da Marcha Cronometrada de 25 pés e a Escala de Equilíbrio de Berg. 

OBJECTIVOS:
Avaliar o sucesso terapêutico da fampridina, comparando o universo de doentes medicados no CHAlgarve -Faro com os 
resultados obtidos em ensaios clínicos. 

MÉTODOS:
Inquérito anónimo realizado aos doentes que iniciaram toma com fampridina e análise dos dados de adesão e manutenção da 
terapêutica. 

RESULTADOS:
As taxas de sucesso obtidas nos ensaios clínicos (entre 35% e 43% para a velocidade de marcha nos ensaios MS -F03 e MS-
-F04, respectivamente)(3)(4) poderiam revelar -se desanimadoras para a população estudada, especialmente quando 60% dos 
doentes inquiridos já tinha conhecimento da existência do medicamento antes mesmo de lhes ter sido prescrito. Em contraste, 
foram sentidas melhorias em termos de equilíbrio, cansaço, velocidade e resistência em praticamente todos os doentes. Apenas 
9% dos doentes que iniciaram terapêutica a cessaram por insucesso. 

CONCLUSÕES:
A previsível discrepância entre os resultados obtidos nos ensaios e na prática pode ser justificada com as elevadas expectativas 
dos doentes e um inevitável menor rigor na avaliação durante a consulta médica(3). Economicamente, o medicamento foi 
desaconselhado no Sistema de Saúde Britânico e a Agência Europeia do Medicamento também mostrou reservas iniciais à sua 
comercialização(4). Contudo, sendo único na sua área de acção e constituindo a marcha uma capacidade muito prezada pelos 
doentes afectados pela EM será difícil não disponibilizar o medicamento a doentes que sentem melhorias, sendo estas reais 
ou não. Prevê -se, portanto, a manutenção da terapêutica com fampridina apesar da provável sobrevalorização das melhorias 
declaradas. 

BIBLIOGRAFIA:
[1] BLIGHT, RA. Treatment of walking impairment in multiple sclerosis with dalfampridine. Ther Adv Neur Disord, 4(2), 2011, 99-
-109. 
[2] Estudo de determinação da prevalência auto -referida e de avaliação de conhecimentos e (pre)conceitos relativos a esclerose 
múltipla, em Portugal. Direcção Geral de Saúde. Ministério da Saúde. http://www.dgs.pt/?cr=20273
[3] North East Treatment Advisory Group. 2012. Fampridine(Fampyra©) in multiple sclerosis. NHS Regional Drug & Therapeutics 
Centre, Newcastle.
[4] European Medicines Agency. 2011. Fampridine Assessment Report – Procedure No. EMEA/H/C/002097.
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INTRODUÇÃO:
Medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhantes são conhecidos como medicamentos “Look -alike”, 
“Sound -alike” ou simplesmente medicamentos LASA. A Direção -Geral da Saúde (DGS), através da norma 20/2014, de 30/12/2014, 
definiu um conjunto de práticas seguras relativas a estes medicamentos que devem ser implementadas pelas instituições 
hospitalares. 

OBJECTIVOS:
Avaliar a implementação de práticas seguras no âmbito dos medicamentos LASA no Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB). 

MÉTODOS:
Estudo retrospetivo das estratégias implementadas para melhorar a segurança na utilização de medicamentos LASA. 

RESULTADOS:
Das estratégias implementadas no CHCB destacam -se:
1.  Elaboração anual da lista interna de medicamentos LASA e divulgação na intranet. Foram consultadas as listas de 

medicamentos LASA da DGS (norma 20/2014), do Institute for Safe Medication Practices (ISMP) e ISMP espanhol estando 
atualmente identificados 101 medicamentos LASA no CHCB. 

2 .  Correta identificação e diferenciação através do método de inserção seletiva de letras maiúsculas no meio das denominações 
de medicamentos LASA (Ex. aloPURINol /halOPERIDol). Este método foi aplicado nos sistemas informáticos de prescrição, 
dispensa e registo de administração, nos sistemas de dispensa automatizados, na rotulagem e reembalagem de medicamentos 
e nos locais de armazenamento. Pode ainda utilizar -se letra em negrito, sublinhado ou cores. 

3.  Prescrição médica eletrónica obrigatória, por denominação comum internacional, evita os eventos adversos por letra ilegível 
e utilização de abreviaturas.

4 .  Prescrições verbais aceites apenas em situações de urgência na impossibilidade de PME e cumprindo o procedimento das 
ordens verbais aprovado na instituição.

5.  Práticas seguras de verificação antes da dispensa ou administração utilizando “8 certos” da medicação: identificação correta 
do doente, medicamento, dose, via, frequência, hora de administração, registo e efeito esperado.

6.  Formação aos profissionais de saúde através de newsletters, intranet e auditorias. 

CONCLUSÕES:
A nossa instituição tem vindo a melhorar a segurança na utilização dos medicamentos LASA, procurando implementar as 
orientações emitidas pela DGS. 

BIBLIOGRAFIA:
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INTRODUÇÃO:
Os medicamentos são uma importante ferramenta custo -efetiva no combate à morbilidade e mortalidade. O seu uso, contudo, 
requer cuidados especiais. Gonzalez et al. (2014) estimou que 41,5% dos eventos adversos relacionados com a utilização de 
medicamentos advêm de erros de prescrição, administração e monitorização. O acesso a informação que suporte a decisão 
clínica de forma integrada nos sistemas informáticos contribui para a redução destes erros. 

OBJECTIVOS:
Preparar uma plataforma de informação técnica e científica do medicamento hospitalar (MedH) que seja integrada nos sistemas 
informáticos, dirigida e adaptada aos profissionais de saúde e suporte a prática clínica. 

MÉTODOS:
Para a construção de uma plataforma de informação com estas características é necessário assegurar: 
1.  Trabalho de proximidade com os destinatários da informação; 
2.  Seleção de fontes de referência reconhecidas, de acordo com o aporte dos farmacêuticos hospitalares e especialistas em 

informação de medicamentos; 
3.  Normalização da base de dados para assegurar a integração nos vários sistemas de gestão do medicamento; 
4.  Documentação adequada da base de dados com procedimentos escritos sobre os princípios de construção e atualização da 

informação; 
5.  Criação de indicadores de qualidade e segurança. 

RESULTADOS:
O trabalho conjunto com os Serviços Farmacêuticos do CHUC permitiu a identificação das necessidades de informação 
em contexto hospitalar, para os intervenientes no ciclo de diagnóstico e terapêutica e a adequabilidade da MedH. A MedH 
promove a segurança e o uso racional do medicamento pela disponibilização de informação científica (indicações terapêuticas, 
posologia, instruções de uso, precauções e alertas, contraindicações e reações adversas) e aspetos de segurança (identificação 
de medicamentos de alerta máximo, Look -alike, sound -alike, parametrização de interações, doses máximas e ajuste de dose).  
A integração da MedH no sistema informático prevê uma maior efetividade e economia de tempo e recursos. 

CONCLUSÕES:
Plataformas de informação de medicamentos robustas e atualizadas onde os profissionais suportem as suas decisões implicam 
processos bem documentados e rigorosos. A implementação da MedH no sistema de gestão do medicamento dos hospitais 
cria condições ótimas para a melhoria da prestação de cuidados, aumento da eficiência e compliance nos processos e promove 
a segurança no uso do medicamento de forma alinhada com o Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015 -2020.  
A próxima fase inclui a implementação da MedH no terreno e a aferição de resultados. 

BIBLIOGRAFIA:
GONZALEZ, Espla et al – PS -018 Adverse drug events (ADEs) in Spanish hospitals. European Journal of Hospital Pharmacy. ISSN 
2047 -9964. 21 (2014), p. A150 -A151. 
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INTRODUÇÃO:
A nutrição assistida consiste na administração de macronutrientes e micronutrientes de forma a manter ou recuperar o estado 
nutricional do doente. A nutrição entérica é a via de administração de eleição por ser a mais fisiológica, mais económica, com 
riscos reduzidos e por manter a integridade da mucosa intestinal, reduzindo assim as infecções e o tempo de internamento.  
A nutrição parentérica (NP) fornece ao organismo os nutrientes necessários quando a via fisiológica se encontra indisponível.  
Na nutrição assistida o aporte de macronutrientes e micronutrientes deve ser adequado à situação clinica do doente e efectuado 
de acordo com as recomendações existentes. Vários estudos referem que o controlo da hiperglicemia em doentes submetidos a 
NP contribui para reduzir a mortalidade, pelo que o aporte em hidratos de carbono deve ser monitorizado.

OBJECTIVOS:
Caracterizar a população de doentes submetidos a NP total internados numa Unidade de Cuidados Intensivos de Cirurgia 
Cardiotorácica de um Centro Hospitalar.

MÉTODOS:
Estudo observacional e retrospectivo de janeiro a dezembro de 2014 com colheita de dados por consulta do processo clinico 
no que se refere ao aporte calórico (proteico, lipídico e hidratos de carbono) e média da glicémia antes da NP total (DI) e no final 
(DF), bem como registo da mortalidade associada ao valor de glicémia <180 mg/dL. (Guideline ESPEN 2009 refere um aporte 
mínimo de 2 g/kg/d de hidratos de carbono para doentes críticos e uma menor mortalidade associada a glicémia <180 mg/dL). 

RESULTADOS:
Foram estudados 27 doentes, 15 do sexo masculino, com média de idade de 70 anos e que apresentavam como co -morbilidades 
insuficiência cardíaca, insuficiência renal, e dislipidémia. Os doentes fizeram em média 16.9 dias de NP total, com média de 
24.7 kcal/kg/d de aporte energético (1.15 g/kg/d de aporte proteico, 0.86 g/kg/d de aporte lipídico e 2.84 g/kg/d de aporte em 
hidratos de carbono). 

Os 27 doentes apresentaram uma média de variação de glicémia de 152,8 mg/dL (diferença entre a glicémia do DI e DF).
Dos 27 doentes, 20 (74 %) apresentaram glicémia inferior a 180 mg/dL (14 tiveram alta e a mortalidade foi observada em 

6 doentes). Nos restantes 7 (26%) a glicémia foi superior a 180 mg/dL(5 tiveram alta e mortalidade foi observada em 2 doentes).

CONCLUSÕES:
No estudo preliminar efectuado, todos os doentes apresentaram um aporte de hidratos de carbono de acordo com as 
recomendações. Verificou -se que a maioria dos doentes apresentava valores de glicemia <180mg/dL. Como descrito na 
literatura, o controlo da hiperglicemia poderá conduzir a uma melhor resposta clinica do doente com possível redução da 
morbi -mortalidade associada, pelo que no futuro propõe -se avaliar melhor esta eventual relação.

BIBLIOGRAFIA:
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INTRODUÇÃO:
A reconciliação terapêutica tem um enorme impacto nos doentes que transitam entre vários níveis de saúde [1]. Entende -se 
por discrepâncias as diferenças entre a medicação habitual do doente e a medicação instituída nas diferentes interfaces de 
cuidados. As discrepâncias não intencionais pressupõem a intervenção do farmacêutico. Para além de poderem resultar em 
danos graves para os doentes constituem ainda enorme encargo económico para as unidades de saúde [2][3]. 

OBJECTIVOS:
Estimar o impacto económico da implementação de um projeto de reconciliação terapêutica num serviço de Medicina do IPO-
-Porto e determinação do potencial impacto anual na instituição. 

MÉTODOS:
Durante três meses a terapêutica dos doentes incluídos no estudo do serviço de Oncohematologia foi reconciliada entre as 24 
e as 72horas que se seguiram à admissão/transferência/alta, seguindo -se a análise exploratória dos resultados em Microsoft 
Excel® 2010 e, por fim, o estudo do impacto económico através do modelo desenvolvido por Steven B. Meisel [2]. 

RESULTADOS:
O estudo abrangeu 54 doentes com idade média de 55,7 anos [mín: 20; máx: 81] e 92 internamentos. A média de medicamentos 
reconciliados por doente foi 11,5 [mín: 3; máx: 30]. Foram identificadas 361 discrepâncias, 45,2% delas não intencionais.  
A média de discrepâncias não intencionais por doente foi de 1,04 [mín: 0; máx: 12]. Recorrendo ao modelo, aplicado ao ano 
2014, obteve -se com o processo de reconciliação terapêutica uma poupança líquida anual de 14 107,24€ no serviço de medicina 
e 198 450,57€ no IPO Porto. 

CONCLUSÕES:
O impacto da reconciliação terapêutica na saúde dos doentes é um facto. Inegável é também o potencial impacto económico 
da sua pratica. As estimativas apontam para poupanças na ordem dos milhares de euros anuais. Apesar da escassez de estudos 
publicados em Portugal, torna -se clara a magnitude da poupança que seria alcançada com a implementação do processo 
devidamente otimizado nos nossos hospitais. Adicionalmente, e não menos importante, destaca -se todos os ganhos em saúde 
para os doentes através do incremento da segurança e eficácia na utilização dos seus medicamentos. 

BIBLIOGRAFIA:
[1] Agency for Healthcare Research and Quality (2011) Medications at Transitions and Clinical Handoffs (MATCH) Toolkit for 
Medication Reconciliation. AHRQ Publications. 11(12) -0059.
[2] National Precribing Centre (2007) Medicines Reconciliation: A Guide to Implementation. National Health Service, UK.
[3] National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) and the National Patient Safety Agency (NPSA) (2007) Technical 
Patient Safety Solutions for Medicines Reconciliation on Admission of Adults to Hospital. UK.
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INTRODUÇÃO:
A Fampridina é um bloqueador dos canais de potássio aprovado para a utilização na melhoria da marcha em doentes adultos 
com Esclerose Múltipla, com disfunções da marcha cuja incapacidade se situe entre 4 e 7 na escala de EDSS. Os benefícios 
clínicos da utilização da Fampridina são geralmente identificados ao fim de 2 semanas de tratamento através da avaliação da 
velocidade da marcha, com realização de teste cronometrado dos 25 pés. Se o resultado do teste de velocidade da marcha for 
superior a 20%, os doentes serão considerados respondedores, deverão continuar a terapêutica, sendo a eficácia avaliada a 
cada 3 meses. Os estudos realizados apresentam uma razão de respondedores de cerca de 30%. 

OBJECTIVOS:
Avaliar a utilização de Fampridina no HSAC de Outubro de 2014 a Julho de 2015, através da efectividade (taxa de respondedores) 
e segurança. 

MÉTODOS:
Foram analisados os pedidos de autorização de utilização de Fampridina, as respostas dos testes cronometrados dos 25 pés às 
2 semanas de tratamento, e os relatórios trimestrais de avaliação de resposta. 

RESULTADOS:
Até Julho de 2015 foi aprovada a utilização de Fampridina em 69 doentes seguidos na Consulta de Esclerose Múltipla no HSAC. 
Destes doentes, 4 nunca iniciaram medicação por iniciativa própria e 5 suspenderam a administração por efeitos secundários. 
Dos 60 doentes que iniciaram a terapêutica, 13 (27,7%) foram não respondedores e do grupo de doentes respondedores (47),  
7 foram considerados respondedores tardios. 

CONCLUSÕES:
Actualmente a utilização de Fampridina no CHLC está sujeita a autorização prévia por parte da CFT prevendo -se um aumento 
significativo de doentes a utilizar o mesmo medicamento. A taxa de respondedores, cerca de 70%, representa um valor muito 
superior ao encontrado nos estudos, possivelmente pelo número de doentes incluídos nos ensaios clínicos ser pequeno. 
Ao longo dos 9 meses verifica -se que os doentes mantem taxas de resposta ao longo do tempo. Quanto à segurança do 
medicamento, os resultados mostram tratar -se de um medicamento seguro com uma boa tolerabilidade. 

BIBLIOGRAFIA:
Resumo das Caracteristicas do Medicamento do Fampyra.
Relatório de Avaliação Prévia do Medicamento para uso humano em Meio Hospitalar – Fampridina.
Formulário Nacional de Medicamentos para o tratamento da Esclerose Multipla – Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica
Goodman et al. Sustained -release oral fampridine in multiple sclerosis: randomised, double -blind, controlled trial. Lancet 2009; 
373: 732–38; 
Goodman et al. Dose comparison trial of sustained -release fampridine in multiple sclerosis, Neurology 2008;71:1–8.
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INTRODUÇÃO:
A administração de medicamentos por sonda nasogástrica (SN) representa, frequentemente, a alternativa mais viável em 
doentes com disfunção do trato gastrointestinal ou dos reflexos de deglutição. A maioria das formas farmacêuticas orais 
comercializadas não se adequa a esta administração e, geralmente, a sua adaptação, pelos enfermeiros, é morosa e apresenta 
dificuldades técnicas e riscos. Deste modo, os medicamentos manipulados em formas farmacêuticas líquidas podem permitir a 
adequação à administração por SN, com modulação da viscosidade e osmolaridade das formulações. A perspetiva de utilização 
destes manipulados é particularmente relevante nos casos em que a adaptação de medicamentos por trituração ou dispersão 
(e posterior dissolução/suspensão do fármaco) não são adaptáveis ao tipo de formulação ou representam um risco de exposição 
para o profissional, como é o caso dos fármacos citotóxicos. 

OBJECTIVOS:
Recolher formulações de soluções/suspensões orais manipuladas de medicamentos citotóxicos para os quais não existem 
disponíveis, no mercado português, formulações passíveis de serem administradas por SN.

MÉTODOS:
Seleção de 20 fármacos citotóxicos, de utilização clínica frequente, para os quais não existem formulações líquidas orais 
disponíveis em Portugal. Pesquisa e análise bibliográfica (Google Académico e PubMed) utilizando a Denominação Comum 
Internacional do fármaco e os termos “extemporaneous formulations”, “compounding”, “stability”, “pharmacokinetic” e 
“bioavailability”. Consulta do Resumo das Características do Medicamento e de sites da especialidade: STABILIS, PharmInfoTech 
e SEFH.

RESULTADOS:
Dos 20 fármacos citotóxicos, foram recolhidas fórmulas de soluções/suspensões manipuladas para 12: bussulfano, ciclofosfamida, 
clorambucilo, estramustina, etoposido, fludarabina, lenalidomida, mercaptopurina, metotrexato, tioguanina, topotecano e 
vinorrelbina. Está descrita a estabilidade de todas as fórmulas, mas nem todas são passíveis de serem manipuladas nos SF 
em Portugal, sem adaptação, por não estarem disponíveis todas as matérias -primas descritas. Para 5 dos restantes fármacos 
(anastrozol, bicatulamida, exemestano, flutamida e letrozol) foi recolhida informação sobre estabilidade após dispersão, 
trituração ou pulverização e para 3 (abiraterona, enzalutamida e raloxifeno) não se obtiveram resultados.

CONCLUSÕES:
A recolha de fórmulas manipuladas de fármacos citotóxicos permitiu a identificação de alternativas válidas, económicas e 
seguras para ultrapassar as dificuldades de administração por SN. A preparação destas fórmulas nos serviços farmacêuticos, em 
condições adequadas, afigura -se vantajosa em relação à manipulação, por enfermeiros, antes da administração, garantindo a 
qualidade e segurança da medicação administrada.

BIBLIOGRAFIA:

NOTAS:
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PARA ADMINISTRAÇÃO DE CITOTÓXICOS POR SONDA NASOGÁSTRICA
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INTRODUÇÃO:
No exercício da sua actividade o farmacêutico hospitalar é confrontado com múltiplas tarefas que podem comprometer, por 
questões de segurança, uma evolução positiva no estado de saúde dos doentes.

Existem áreas que tradicionalmente são consideradas como críticas (preparação de formulações galénicas, manipulação de 
citotóxicos ou outras misturas estéreis).

O Manual de Preparação de Citotóxicos, do Conselho do Colégio de Especialidade em Farmácia Hospitalar, refere: “Deve ser 
implementada uma dupla verificação, nas etapas críticas do processo de preparação. A dupla verificação deve ser efectuada de 
forma independente por uma segunda pessoa ou por um sistema informatizado”. 

O cumprimento desta recomendação não é uniforme nas várias instituições hospitalares devido à escassez de recursos 
humanos.

OBJECTIVOS:
Criar condições para o cumprimento do processo de dupla validação, através da eliminação da presença física efectiva e 
permanente de um segundo elemento nas salas de preparação de misturas estéreis, mantendo a qualidade final do processo. 

MÉTODOS:
Foram testadas vários métodos de captação de imagem em ambiente de manipulação em câmara de fluxo de ar laminar, após 
parecer da Comissão Nacional de Protecção de Dados, que viabilizou este tipo de visionamento.

A solução final consiste num sistema composto por uns ocúlos especiais com camara de alta -definição, que permitem a 
gravação em tempo real com uma velocidade até 30 imagens por segundo. O utilizador apenas terá de utilizar o seu campo de 
visão para iniciar a operação e marcar os pontos críticos. No final liga os oculos ao computador onde descarrega o filme, com 
os eventos para verificação.

O software é modular permitindo multiplos dispositivos (oculos). O processamento é multi -processo e a verificação pode ser 
efectuada em modo cliente -servidor por multiplos postos de trabalho.

RESULTADOS:
A fase de teste foi ultrapassada com sucesso, após visionamento correcto da imagem, em ambiente de trabalho real. O dispositivo 
ocular permite a utilização de viseira de protecção e não interfere com a manipulação.

Permite a identificação do fármaco, validação do solvente, volume final reconstituído e identificação do doente e respectiva 
prescrição.

A validação poderá ser feita noutro local dos Serviços Farmacêuticos, fora das salas limpas e consiste na visualização dos 
pontos críticos marcados e, em caso de dúvida, na visualização total do evento. 

Essa validação reduz no mínimo em 75% o tempo afecto do segundo elemento

CONCLUSÕES:
A possibilidade de implementação/manutenção do processo de dupla validação, com redução em mais de 75% da carga horária 
associada e anulação do equipamento estéril necessário para entrada nas salas limpas, permite o cumprimento das normas do 
Manual de Preparação de Citotóxicos, com racionalização dos recursos associados. 

BIBLIOGRAFIA:

NOTAS:
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INTRODUÇÃO:
O bevacizumab é um anticorpo monoclonal inibidor do fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF). Desde 2005 que 
têm surgido publicações que demonstram o benefício da sua administração intravítrea em patologia oftalmológica, no entanto 
continua a ser utilizado como um medicamento off label. A utilização do bevacizumab na referida indicação terapêutica implica 
o fracionamento da ampola disponível comercialmente, sendo a sua manipulação efetuada em câmara de fluxo de ar laminar 
nos Serviços Farmacêuticos, por Farmacêuticos com treino adequado em técnica asséptica. 

OBJECTIVOS:
 - Estabelecer um circuito seguro de Requisição/Fracionamento/Transporte/Administração do fármaco; 
 -  Garantir a preparação da dose correta de fármaco prescrito, segundo as Boas Práticas de Manipulação de Formas Farmacêuticas 

Estéreis;
 - Avaliar o impacto económico resultante do fracionamento;
 - Avaliar o perfil de segurança do fármaco.

MÉTODOS:
A. Circuito do fármaco antes do fracionamento 

 - Receção e validação da prescrição
 - Fracionamento e acondicionamento primário das seringas de Bevacizumab 1,25 mg (0,05 mL)
 - Transporte das seringas em caixa com selo de segurança 

B. Circuito do fármaco após preparação
 - Registo de administração 
 - Registo de devolução/inutilização 

C. Análise e contagem dos registos de fracionamento entre 1 de setembro de 2014 e 1 de setembro de 2015.

RESULTADOS:
Não se verificaram falhas no circuito implementado uma vez que não foi notificada qualquer ocorrência por parte do Serviço de 
Oftalmologia. Foram fracionadas 95 ampolas de bevacizumab (100 mg/4mL) cujo impacto financeiro foi de 27 329,98€.

O fármaco demonstrou um bom perfil de segurança, uma vez que até a data não houve nenhuma notificação de RAM nem 
surgiu problemas cardiovasculares aos doentes tratados. 

CONCLUSÕES:
O circuito estabelecido mostrou ser eficaz e seguro em todas as suas etapas. Durante o ano transato, foram tratados 1547 
doentes e fracionadas 2212 seringas. O n.º de ampolas poupadas foi de 1452 obtendo -se uma poupança de 417 711,36€.  
O fracionamento de bevacizumab na DMI mostra ser seguro para o doente. 

BIBLIOGRAFIA:
Protocolo de fracionamento de Bevacizumab para administração intravítrea, N.º 2647.1, Serviços Farmacêuticos, ULSM, EPE, 
2015.

NOTAS:

P55
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INTRODUÇÃO:
Os novos antivirais, usados no tratamento da Hepatite C, vieram trazer mais -valias no que respeita à eficácia e segurança.  
No entanto, o seu perfil de interações medicamentosas (IT’s) exige do clínico e do farmacêutico uma análise minuciosa de toda 
a terapêutica concomitante, habitual ou esporádica. O farmacêutico, pela sua proximidade ao doente, consegue monitorizar 
o uso de outros medicamentos, desenvolver ações educativas e garantir um acesso fácil a informação ou esclarecimentos, 
assumindo um papel preponderante na promoção de um tratamento seguro. 

OBJECTIVOS:
Analisar as IT’s de ledipasvir/sofosbuvir (LS), com ou sem ribavirina (RB), e outra terapêutica ambulatória, habitual ou esporádica, 
nos doentes com Hepatite C seguidos no Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE (HFF). 

MÉTODOS:
Realizou -se um estudo prospetivo dos doentes sob LS, com ou sem RB, com dispensa de terapêutica nos Serviços Farmacêuticos, 
sendo o período de inclusão entre Janeiro e Outubro de 2015. A cada levantamento, foi realizada uma consulta farmacêutica 
sendo nesta identificados outros medicamentos que o doente fazia em ambulatório. O perfil de IT’s foi avaliado no Micromedex® 
e em hep -druginteractions.org. Os dados recolhidos foram analisados em Excel, Microsoft. 

RESULTADOS:
Do número total de doentes, 44% eram polimedicados (11% major), 7% faziam terapêutica antiretrovírica e 35% mantinham, 
mesmo após revisão clínica, medicação com potencial para interagir com LS. Destes últimos, 35% correspondiam a 
medicamentos com IT major. Ainda, 9% tiveram necessidade de substituir um fármaco por outro do mesmo ou de diferente 
grupo farmacoterapêutico, por IT.

Do total de doentes, 29% fizeram terapêutica esporádica. Foram detetadas potenciais IT’s. A maioria dos fármacos usados 
pertence ao grupo dos analgésicos e antipiréticos (72%). 

A recolha de dados termina em Outubro sendo os dados ajustados a essa data. 

CONCLUSÕES:
A polimedicação é um fator de risco para a incidência de IT’s, problemas de adesão e aumento dos custos em saúde. Foram 
detetadas IT’s, algumas major, todas alvo de análise, desenvolvimento de ação educativa pelo farmacêutico e, se necessário, 
contacto com o médico. 

O farmacêutico desempenha um papel crucial no estabelecimento de medidas de prevenção dos riscos associados ao 
tratamento. A procura proativa de informação, junto do doente, para identificação de problemas de segurança, a sua educação 
e envolvimento e a garantia de um fácil acesso a informação, assumem um papel preponderante na prevenção dos riscos que 
podem resultar em ineficácia do tratamento.

BIBLIOGRAFIA:
Micromedex Solutions® Truven Health Analytics Inc. Acesso a 20 de Agosto, 2015.
www.hep -druginteractions.org. Acesso a 20 de Agosto, 2015.

NOTAS:
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ANÁLISE DAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ENTRE LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR, 
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NO HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE



POSTERS

81 8.ª Semana APFH – VIII Congresso Nacional  |  Centro de Congressos do Estoril, 18 a 21 de novembro 2015

AUTORES: 
Ana Catarina T. Rodrigues1, Rita Gonçalves2, Andrea Borges1, Rui San Bento1

1Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE
2Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

INTRODUÇÃO:
O Carcinoma da Próstata (Ca P) é a patologia mais incidente na população masculina em Portugal e a 6.º mais prevalente na 
população em geral a nível mundial. Até 2011 as alternativas terapêuticas eram cirurgia, radioterapia, braquiterapia, criocirurgia, 
terapêutica hormonal com as várias modulações, e, após progressão, quimioterapia com docetaxel e mitoxantrona.

O ano de 2011 marcou a diferença pelo início do aparecimento de várias outras alternativas terapêuticas que se mostravam, 
além de mais eficazes, menos tóxicas.

Face ao elevado custo destas terapêuticas, tornou -se pertinente avaliar se com doentes reais os resultados divulgados nos 
resumos das características dos medicamentos (RCM) se refletiam na realidade. 

OBJECTIVOS:
Avaliar as respostas dos doentes com Ca P às terapêuticas inovadoras introduzidas no HDES e comparar os resultados com o 
previsto nos RCM. 

MÉTODOS:
Análise retrospetiva dos doentes com Ca P, tratados com terapêuticas inovadoras, no período de tempo compreendido entre 
outubro de 2011 e agosto 2015. Estes doentes foram identificados e caracterizados, no que respeita à idade, estadio da doença, 
evolução da doença e terapêutica. 

RESULTADOS:
Foram tratados 10 doentes com Acetato de Abiraterona, 6 doentes com enzalutamida e 2 doentes com cabazitaxel.

Dividimos os doentes tratados com Acetato de Abiraterona em dois grupos: antes e pós docetaxel. Verificámos que os 
resultados dos doentes que não fizeram docetaxel são inferiores aos previstos no estudo (COU -AA -301) publicado no RCM.  
Os doentes que fizeram docetaxel previamente, obtiveram resultados superiores ao previsto no estudo (COU -AA -302).

O primeiro doente que fez Enzalutamida ficou aquém do esperado no RCM, no entanto o segundo já tem 9 meses de 
tratamento, e os restantes que iniciaram em Julho 2015, ainda estão em tratamento.

Quanto ao Cabazitaxel, só um doente conseguiu beneficiar verdadeiramente do fármaco e o seu outcome foi sobreponível 
ao previsto no RCM. 

CONCLUSÕES:
Os outcomes terapêuticos excederam na maior parte dos casos os previstos nos RCM. No entanto verificou -se que os doentes 
respondedores à terapêutica hormonal foram os que mais beneficiaram do Acetato de Abiraterona e Enzalutamida 

Analisou -se dois casos clínicos, que, por mostrarem respostas bem diferentes aos fármacos inovadores, apresentou -se e 
discutiu -se em reunião de serviço da Unidade de Oncologia. Desta análise pudemos perceber que o tratamento desta patologia 
não pode ser generalizado, uma vez que observamos diferentes comportamentos perante o mesmo medicamento. Cada vez 
mais há que personalizar a terapêutica e adequa -la às características do tumor e do doente. 

BIBLIOGRAFIA:
Zytiga®, Resumo das Características do Medicamento.
Jevtana®, Resumo das Características do Medicamento.
Xtandi®, Resumo das Características do Medicamento.
http://www.nccn.org/patients/guidelines/prostate/index.html 
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INTRODUÇÃO:
O tratamento da Esclerose Múltipla (EM) assenta na utilização de terapêutica modificadora de progressão da doença (TMD), 
quase sempre de administração parentérica, via que oferece potenciais problemas de adesão. Uma baixa adesão aumenta a 
probabilidade de progressão da doença e piora a qualidade de vida do doente, significando um aumento dos custos em saúde. 

A pesquisa bibliográfica identificou estudos onde se considera adesão quando, com base nos registos de cedência terapêutica, 
se obtém um valor ≥0,8. Os estudos indicam também que os medicamentos com menor periodicidade de administração estão 
associados a melhores valores de adesão.

OBJECTIVOS:
Determinar o impacto da periodicidade e da via de administração de TMD na adesão dos doentes com EM, no Hospital Prof. 
Doutor Fernando Fonseca, EPE (HFF).

MÉTODOS:
Realizou -se um estudo retrospetivo nos doentes com EM aos quais foi dispensada TMD nos Serviços Farmacêuticos (excluíram-
-se os doentes em tratamento há menos de 6 meses). O período em análise foi de 1 de Setembro de 2013 a 31 de Agosto de 
2015. Calculou -se o índice de adesão com base nas datas de cedência da terapêutica (dados retirados do Hosix, Sivsa). A análise 
dos dados foi feita considerando a periodicidade e a via de administração e os índices de adesão foram comparados com os da 
literatura. Os dados foram analisados em Excel, Microsoft.

RESULTADOS:
Identificaram -se 198 doentes, dos quais 86% faziam terapêutica de 1.ª linha. Considerando adesão ≥0,8, observou -se que 91% e 
100% dos doentes em 1.ª e 2.ª linha, respetivamente, eram aderentes. Nos doentes em 1.ª linha não aderentes observou -se que 
41,7% fazia interferão β -1A, 30µg; 33,3% fazia acetato de glatirâmero, 20mg; 16,7% fazia interferão β -1A, 22/44µg e 8,3% fazia 
interferão β -1b, 250µg. Todos os doentes que faziam terapêutica oral com fingolimod eram aderentes.

CONCLUSÕES:
O valor de adesão de 0,8 permite, a cada 30 dias, até 6 dias de falha. No entanto, a ausência de outros valores na literatura levou-
-nos a considerá -lo referência.

Entre os doentes a fazer terapêutica de 1.ª linha, verificou -se não adesão, um resultado que se pode dever ao facto de a 
maioria fazer fármacos injetáveis. Não foi possível concluir acerca do impacto da periodicidade da administração. A forma de 
administração oral, maioritariamente usada como 2.ª linha terapêutica, está associada a melhores valores de adesão.

Os problemas de adesão podem pôr em causa a segurança e eficácia do tratamento e, neste sentido, é papel do farmacêutico 
educar o doente e monitorizar o cumprimento de um correto regime de administração. 

BIBLIOGRAFIA:
Halpern, R et al. Comparison of adherence and persistence among multiple sclerosis patients tretaed with disease -modifying 
therapies: a retrospective administrative claims analysis. Patient Prefer Adherence. 2011, Jan 20;5:73 -84.
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INTRODUÇÃO:
Este projeto centra -se na reorganização e nova informatização do circuito de gestão do medicamento nos cuidados de saúde 
primários, com criação de armazéns avançados, com vista à sua utilização racional, equitativa e próxima às reais necessidades dos 
cidadãos. É um esforço estruturado, dirigido a promover a eficiência e combate ao desperdício, pelo objetivo da sustentabilidade, 
e também a garantir o direito à proteção da saúde. 

OBJECTIVOS:
O projeto visa a implementação de soluções logísticas e clínicas, na área do medicamento, com impacto reconhecido na 
obtenção de ganhos em saúde sustentáveis. 

MÉTODOS:
O projecto iniciou -se com a aquisição e implementação da aplicação de gestão do medicamento (Glintt).

Seguiu -se a elaboração de normas de Boas Práticas para os Armazéns Avançados (AA); a readequação da área de distribuição 
nos Serviços Farmacêuticos (SF) e área de armazenamento nos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES). 

Dada a dimensão da ARSLVT, a implementação nos ACES foi faseada: Amadora e Lezíria (Dez 2013); Lx Norte, Lx Ocidental e 
Oeiras, Cascais e Loures -Odivelas (Out 2014); Sintra, Arco Ribeirinho e Lx Central (Jun 2015).

A implementação implicou formação aos envolvidos sobre a aplicação e regras de logística; elaboração de níveis de stock por 
AA; realização de inventários nos AA e inserção das existências na aplicação; monitorização de resultados e implementação de 
medidas corretivas. 

RESULTADOS:
Foram já incluídos 9 dos 15 ACES da ARSLVT, correspondendo a 240 AA (todos em reposição por níveis) e a 854 utilizadores da 
aplicação. O stock recuperado correspondeu a 1,5 M€; 2014 iniciou com diminuição de 2,3 M€ ( -38%) nos medicamentos em 
stock; o consumo de medicamentos decresceu 7,1% face a 2013 ( -1,13M€) e a rotação de stocks foi de 73,5%. Existe inventário 
permanente de todos os medicamentos, com rastreabilidade de lote e controlo de validade. 

CONCLUSÕES:
Foi implementado um novo circuito para o medicamento, sustentado numa aplicação informatizada rigorosa, com regras de 
distribuição claras e racionais com base no histórico e adequabilidade clínica. A informação gerada é disponibilizada para a 
gestão, visando a racionalidade e eficiência da utilização do medicamento.

Além dos ganhos económicos referidos, a implementação das Normas de Procedimento para os AA potenciou ganhos em 
qualidade, confirmados nas auditorias realizadas.

O sucesso obtido nas fases de implementação iniciais reforçou a necessidade de extensão do projeto aos restantes ACES, 
estando prevista a sua finalização para o final de 2015.

BIBLIOGRAFIA:
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INTRODUÇÃO:
Os novos antivirais, usados no tratamento da Hepatite C, trouxeram mais -valias no que respeita a eficácia e segurança. Ainda 
assim, estão associados a reações adversas (RAM’s) com potencial para diminuir a qualidade de vida dos doentes e aumentar 
os custos em saúde. O farmacêutico, pelo seu acesso privilegiado ao doente, tem um papel preponderante na monitorização 
do tratamento. A farmacovigilância ativa permite identificar e prevenir possíveis riscos associados ao uso do medicamento, 
contribuindo para a diminuição da morbilidade e mortalidade potencialmente associadas, uma realidade comum e quase 
sempre passível de ser prevenida. 

OBJECTIVOS:
Avaliar a incidência de RAM’s com a administração de ledipasvir/sofosbuvir (LS), com ou sem ribavirina (RB), nos doentes com 
Hepatite C seguidos no Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE (HFF). 

MÉTODOS:
Entre Janeiro e Outubro de 2015, realizou -se um estudo prospetivo dos doentes sob LS, com ou sem RB, e com dispensa de 
terapêutica nos Serviços Farmacêuticos do HFF. Em todos os levantamentos, foi realizada uma consulta farmacêutica tendo sido 
registadas todas as RAM’s, descritas e não descritas no Resumo de Características do Medicamento (RCM). O doente classificou o 
grau de severidade das mesmas em ligeiro, moderado ou severo. Foi também consultado o processo clínico (Soarian, Siemens). 
Os dados recolhidos foram analisados no programa Excel, Microsoft.

RESULTADOS:
Do total de doentes, 73% referem RAM’s. 

Entre os doentes a fazer LS com RB, 92% referem RAM’s descritas: astenia e fadiga (58%); cefaleias (50%) e alterações visuais 
(42%). Ainda, 8% referem aumento do apetite, não descrito no RCM. 

Entre os doentes a fazer LS, 65% referem RAM’s descritas: cefaleias (33,3%) e fadiga (31,4%). Ainda, 53% referem RAM’s não 
descritas: alterações visuais (26%); náuseas (14%); astenia (8%); tonturas, insónia, perda de apetite e dor abdominal (6%). 

A recolha de dados termina em Outubro sendo os dados ajustados a essa data.

CONCLUSÕES:
Entre os doentes a fazer LS, com ou sem RB, foram detetadas RAM’s não descritas. 

As RAM’s são um risco subjacente à utilização de fármacos. Elas limitam a noção de benefício e têm impacto negativo na 
qualidade de vida do doente, na adesão e na eficácia. É neste âmbito que a farmacovigilância ativa se assume como uma 
ferramenta indispensável à sua gestão. 

O uso racional e seguro do medicamento deve ser uma responsabilidade partilhada por profissionais de saúde e doentes. 
O farmacêutico desempenha um papel importante no estabelecimento de medidas de prevenção do risco, entre estas está a 
notificação. Notificar, além de uma forma de prevenir o risco, é uma forma de promover a segurança do tratamento.

BIBLIOGRAFIA:
RCM de LS e de RB, disponíveis em http://www.ema.europa.eu.
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INTRODUÇÃO:
A definição de uma política de utilização de anti -TB de primeira linha e de linhas subsequentes, e dos circuitos de disponibilização 
e autorização dos mesmos, é de extrema relevância para o adequado tratamento, sinalização e monitorização dos doentes com 
tuberculose, em especial para os que apresentam tuberculose multirresistente (TB -MR). 

OBJECTIVOS:
Melhorar a gestão dos medicamentos anti -TB na ARSLVT, garantindo o fornecimento ininterrupto de fármacos de qualidade 
garantida com sistemas de aquisição e distribuição fiáveis, permitindo o registo e análise de dados por forma a se avaliar os 
resultados do tratamento em todos os doentes. 

MÉTODOS:
Implementação da política de anti -TB na ARSLVT; constituição dos Centros de Diagnóstico Pneumológico (CDP) como armazéns 
avançados com reposição de stocks por nível (RSN); restrição do stock dos anti -TB exclusivos da TB -MR ao Centro de Referência 
Regional para a Tuberculose Multirresistente (CRRMR); implementação da distribuição personalizada de anti -TB na TB -MR e 
implementação de um sistema de registo e análise de dados por doente. 

RESULTADOS:
Foi instituído um novo circuito de gestão onde os anti -TB de 1.ª linha são distribuídos por RSN para cada CDP. A distribuição dos 
anti -TB de 2.ª linha é personalizada, mediante justificação clínica, a partir dos Serviços Farmacêuticos para o local onde é feita a 
toma observada direta (TOD).

O valor dos anti -TB consumidos em 2014 é de 646.834€, menos 7% que em 2013. O anti -TB mais consumido em valor é o 
linezolide e o para -aminosalicilato de sódio, ambos utilizados na TB -MR. Em volume, os mais consumidos são o etambutol e a 
associação de isoniazida com rifampicina, ambos fármacos de 1.ª linha. 

CONCLUSÕES:
A reorganização do circuito de anti -TB permitiu assentar a gestão destes fármacos em critérios de segurança, eficácia e custo, 
tendo como base os padrões de resistência da ARSLVT e as directrizes internacionais para o tratamento da tuberculose. 
Estão garantidas as condições que asseguram o seu acesso adequado pelos doentes com tuberculose nos CDP da ARSLVT, 
contribuindo para o sucesso terapêutico.

Apesar das melhorias sentidas, há ainda a necessidade de reforçar estratégias que visam potenciar o uso racional dos anti -TB, 
nomeadamente:
• Desenvolver ferramentas pedagógicas para os profissionais envolvidos na TOD 
• Monitorizar os resultados clínicos dos anti ‑TB, relativamente à sua efetividade e segurança. 

BIBLIOGRAFIA:
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P62
REORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO DE GESTÃO DE MEDICAMENTOS 

ANTITUBERCULOSOS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA  
E VALE DO TEJO – ARSLVT



POSTERS

86 8.ª Semana APFH – VIII Congresso Nacional  |  Centro de Congressos do Estoril, 18 a 21 de novembro 2015

AUTORES: 
Ricardo Augusto Esteves Grangeia1, Lemos L1, Ribeiro Rama AC1,2, Duarte C3, Lima A1, Baptista R1, Gaspar AR1, Poitier S1, Pina AP1, 
Marques N1, Ferreira MC1, Silva MR1, Caetano L1, Salvador R1,  Santos H1,  Rodrigues M1,  Feio J1

1Serviços Farmacêuticos – Centro Hospitalar Universitário de Coimbra
2Faculdade de Farmácia – Universidade de Coimbra
3Serviço de Reumatologia – Centro Hospitalar Universitário de Coimbra

INTRODUÇÃO:
Projeto estabelecido entre o Hospital e o titular do AIM do medicamento tocilizumab. Neste acordo o Hospital compromete -se a 
criar e manter um registo de outcomes terapêuticos definidos e a indústria compromete -se a ressarcir o Hospital relativamente 
ao tratamento de Doentes Não Respondedores. 

OBJECTIVOS:
Avaliação dos outcomes recolhidos durante doze meses dos doentes incluídos no projeto. Interpretação dos resultados e 
avaliação do impacto do envolvimento dos Serviços Farmacêuticos. 

MÉTODOS:
Recolha de outcomes terapêuticos dos doentes que iniciaram tratamento com tocilizumab entre Julho 2013 e Julho 2015 e que 
completaram doze meses de tratamento.

Foram incluídos doentes adultos com artrite reumatóide que ainda não tenham iniciado tratamento com tocilizumab e com 
indicação para o efetuar em 1.ª ou 2.ª linha, que tiveram uma resposta inadequada ou foram intolerantes a terapêutica com 
fármacos DMARDs ou antagonistas TNF.

Os resultados foram avaliados através de parâmetros relacionados com a efetividade (DAS28, VS, PCR) e com a tolerância 
(CAN, contagem de plaquetas, níveis de ALT/AST).

A informação é recolhida do processo hospitalar do doente e na consulta online do Registo Nacional de Doentes Reumáticos 
pelo médico. 

RESULTADOS:
Dos dezoito doentes incluídos no projeto, onze poderiam contemplar os doze meses de tratamento. Destes, quatro foram 
excluídos por interrupção da terapêutica por motivos clínicos e/ou pessoais não relacionados com a resposta ao medicamento. 

Nos sete doentes que finalizaram um ano de tratamento, a redução do DAS28 foi consistente com os valores de referência de 
uma resposta efetiva, e os valores da VS e do PCR estão dentro dos valores normais de referência.

Estes doentes apresentam uma boa tolerância individual ao fármaco. A CAN foi sempre superior a 1x109 cel/l, a contagem de 
plaquetas e os valores de ALT/AST encontram -se dentro dos valores normais de referência.

Todos os doentes excluídos do estudo apresentavam, na altura da interrupção da terapêutica, valores aceitáveis de parâmetros 
de efetividade e segurança. 

CONCLUSÕES:
Destes dados podemos concluir que o tratamento é efetivo nos sete doentes que concluíram o estudo. Se os quatro doentes 
que foram excluídos, finalizassem o estudo era provável que apresentassem valores satisfatórios dos parâmetros avaliados. 
Podemos também inferir que em todos os doentes o fármaco foi bem tolerado.

Apesar de não houver nenhum Doente Não Respondedor, podemos inferir que a criação deste tipo de iniciativa com o 
envolvimento do farmacêutico, leva a uma monitorização mais eficiente dos tratamentos, contribuindo para uma prescrição/
administração mais segura, eficaz e a custos conscienciosos. 

BIBLIOGRAFIA:
RCM de tocilizumab disponível em http://www.ema.europa.eu/docs/pt_PT/document_library/EPAR_ -_Product_Information/
human/000955/WC500054890.pdf acedido a 04/09/2015. 
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INTRODUÇÃO:
A preparação em salas limpas e em câmara de fluxo laminar vertical (CFLV) permite minimizar os riscos de contaminação 
microbiológica. Esta preparação deve ser feita de acordo com as instruções de trabalho, por forma a garantir que são cumpridos 
os padrões de qualidade, higiene e desinfecção [1,2]. 

OBJECTIVOS:
Avaliar o impacto da monitorização do controlo microbiológico nos procedimentos instituídos para preparação de citotóxicos 
(CTX). 

MÉTODOS:
O controlo microbiológico é feito de acordo com o procedimento instituído no HVFX: diariamente Ar CFLV (AC), Dedos Operador 
(DO) e Preparação Estéril (PE); semanalmente Ar Sala (AS) e Superfície CFLV (SC) e mensalmente Superfície Sala (SS). Os controlos 
são feitos em placa de gelose de sangue, com excepção das PE (folinato cálcio) feitas em meio enriquecido para bactérias (BHI).

Foi feita uma análise retrospectiva dos resultados obtidos entre Abril 2014 e Agosto 2015. 

RESULTADOS:
Foram identificadas 3 contaminações no AC (N=289), 2 na SC (N=70), 13 na AS (N=72), 1 na SS (N=16), 43 nos DO (N=293) e 8 
nas PE (N=442). 

CONCLUSÕES:
Controlos microbiológicos positivos devem desencadear medidas correctivas/preventivas [1].

Os resultados para AS e SS enquadram -se nos limites estabelecidos para zona B (<5UFC), contrariamente ao que se verificou 
para AC e SC (>1 UFC) onde predominaram as espécies Staphylococcus e Micrococcus, frequentes na pele humana. Este facto 
juntamente com o elevado número de controlos positivos nos DO, obrigou a testes adicionais nas luvas de CTX, luvas estéreis 
e dedos. As bactérias Sphingomonas paucimobilis e Staphylococcus epidermidis detectadas coincidiram com as das luvas de 
CTX. Foi necessário proceder à mudança de luvas de CTX uma vez que as utilizadas não eram as adequadas. Staphylococcus 
warneri foram coincidentes nos testes dos dedos sem luvas, tendo -se reforçado a importância da lavagem e higienização das 
mãos.

Após 3 dias consecutivos de resultados positivos de PE, foi identificada a necessidade do laboratório de Patologia Clínica 
utilizar luvas estéreis durante a manipulação destas amostras. Após 6 meses de controlos negativos para PE, ocorreu 1 positivo 
tendo -se passado a guardar uma segunda amostra do produto para realizar contra -análise. As 3 PE com resultados positivos 
enviados após esta data, tiveram todas contra -análises negativas.
O controlo microbiológico é um bom indicador para detecção precoce de problemas e definição das medidas correctivas 
necessárias. 

BIBLIOGRAFIA:
[1] Manual de Preparação de Citotóxicos. Conselho do Colégio de Especialidade de Farmácia Hospitalar. 2013.
[2] Manual da Farmácia Hospitalar. INFARMED. 2005.

NOTAS:
Não existe qualquer patrocínio, apoio ou conflito de interesses. 
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INTRODUÇÃO:
O tratamento da infeção por vírus da imunodeficiência humana (VIH) evoluiu significativamente nos últimos anos, quer pelos 
novos medicamentos disponíveis, quer pelo surgimento de genéricos cuja utilização pode ter um impacto significativo nos 
custos com o tratamento. Os antirretrovirais representaram, em 2014, 21% da despesa hospitalar em medicamentos e a maior 
carga na despesa de medicamentos dispensados exclusivamente em farmácia hospitalar, pelo que é importante monitorizar a 
sua utilização no Serviço Nacional de Saúde. 

OBJECTIVOS:
O objetivo é caraterizar o consumo dos medicamentos antirretrovirais na perspetiva da utilização. 

MÉTODOS:
Os consumos reportados pelos hospitais na base Código Hospitalar Nacional de Medicamentos foram a base da análise da 
utilização. O número de doentes foi obtido a partir dos dados da ACSS. As doses diárias definidas (DDD) por doente dia foi 
a métrica considerada na análise da utilização, de acordo com a ATC 2015. No caso das associações fixas, que não têm DDD 
atribuída pela Organização Mundial de Saúde (OMS) foi calculada a Posologia Média Diária (PMD) com base nas DDD das 
substâncias ativas que as compõem. O padrão de utilização foi observado por classe de antirretrovirais, região e por hospitais. 
Com base nas DDD foi efetuada igualmente uma comparação internacional. 

RESULTADOS:
A utilização expressa em DDD de antirretrovirais aumentou 15% de 2011 para 2014. As associações fixas de antirretrovirais foram 
os medicamentos mais utilizados. A utilização da Etravirina, só justificada na manutenção de regime já em curso ou quando 
apoiado por testes de resistência, é o medicamento que apresenta maior aumento no consumo no período em análise. Outras 
substâncias que registaram aumento na sua utilização foram o Darunavir e o Raltegravir. Na perspetiva inversa, apresentaram 
diminuição de utilização a Estavudina, a Enfuvirtida, o Indinavir, a Didanosina e a associação fixa Abacavir + Lamivudina + 
Zidovudina. Com os dados disponíveis a seleção das opções terapêuticas em Portugal parece estar em consonância com os 
padrões de utilização nos países europeus analisados. 

CONCLUSÕES:
Apesar de existirem recomendações clínicas nacionais e internacionais pouco está documentado sobre a utilização de 
antirretrovirais em Portugal, justificando -se portanto a presente análise. Uma limitação do estudo é a impossibilidade de 
determinar quais os esquemas terapêuticos mais utilizados na prática nacional, uma vez que os dados são reportados por 
medicamento e não por regime terapêutico, o qual pode prever a utilização de mais do que um medicamento pelo mesmo 
doente. 

BIBLIOGRAFIA:

NOTAS:
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INTRODUÇÃO:
O Hospital Beatriz Ângelo (HBA) é um hospital distrital com 424 camas (210 de Especialidades Médicas, 90 de Especialidades 
Cirúrgicas e 22 de Cuidados Intensivos/Intermédios, entre outras).

Nos Serviços Farmacêuticos (SF) do HBA, as prescrições são validadas, existindo distribuição individualizada diária em dose 
unitária para 384 camas de internamento (adultos e pediátricos).

Sendo o HBA acreditado pela Joint Comission International e os SF certificados pela ISO 9001, a premência da notificação 
de erros associados ao medicamento é extrema. No HBA existe um Gabinete dedicado à Gestão do Risco (GGR), que vem 
gradualmente aumentando a meta para o indicador associado a este tipo de notificação. Estando os SF identificados como o 
serviço que maior contributo pode trazer a este indicador, torna -se necessário aumentar o registo desta evidência.

OBJECTIVOS:
Desenvolver, estabelecer e implementar a utilização de uma aplicação informática que possibilite o registo de erros relacionados 
com a distribuição de medicamentos, identificados pelos diferentes profissionais envolvidos neste processo.

MÉTODOS:
Foram estabelecidas as necessidades de resposta ao indicador definido pelo GGR, tendo por base a definição de NearMiss. 
Posteriormente, foi desenvolvida uma ferramenta informática em excel avançado para responder às necessidades identificadas, 
a qual alimenta uma base de dados e possibilita o tratamento da informação de forma automática. Após desenvolvimento, 
esta ferramenta foi testada e validada, entrando depois em rotina, com acesso a Farmacêuticos e Técnicos de Diagnóstico e 
Terapêutica.

RESULTADOS:
Após levantamento de quais as necessidades de registo para sustentar a criação desta ferramenta informática, tais como: 
intervenientes, momentos de intervenção, categorização do tipo de erros (National Coordinating Council for Medication Error 
Reporting and Prevention), formas de comunicação, medidas de rectificação e prevenção do evento identificado; foi elaborada 
uma ferramenta informática que permite de forma rápida e user -friendly a documentação destes achados. Posteriormente, foi 
testada e validada a sua adequação à rotina e a correcta estratificação da informação descarregada na base de dados associada 
à mesma, tendo sido disponibilizada em 07/2015.

CONCLUSÕES:
A aceitação em rotina da nova aplicação pelos profissionais foi elevada, de acordo com o espírito de colaboração interdisciplinar 
exigido pelos processos de certificação e acreditação.

Esta aplicação permite documentar, quantificar e aumentar o nível de notificações, na área do medicamento, ao GGR pelos SF.
Os resultados recolhidos até à data evidenciam a necessidade de vigilância e monitorização dos diferentes circuitos de 

distribuição de medicamentos, como estratégia fundamental para a melhoria contínua das boas práticas e procedimentos e 
consequentemente na prevenção de problemas relacionados com medicamentos.

BIBLIOGRAFIA:
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INTRODUÇÃO:
De acordo com o relatório do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos, a taxa de 
infeção hospitalar em Portugal é mais elevada do que a média europeia e há infeções do local cirúrgico (ILC) que apresentam 
tendência crescente. 

Uma vez que a monitorização da utilização de antibióticos permite a todos os intervenientes no sector da saúde uma 
atempada intervenção nas suas atividades, a disponibilização de informação como instrumento de apoio à decisão e como 
veículo de divulgação de boas práticas de utilização são medidas que o Infarmed, I.P. tem em curso e que pretende melhorar. 

OBJECTIVOS:
Análise do padrão de utilização de antibacterianos em meio hospitalar, com especial enfoque nos objetivos específicos do 
Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos (PPCIRA). 

MÉTODOS:
A base da análise foram os consumos reportados pelos hospitais através do Código Hospitalar Nacional de Medicamentos entre 
2011 a 2014. As doses diárias definidas (DDD) foram atribuídas de acordo com a classificação ATC 2015 ou de acordo com as 
indicações da European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network (ESAC -Net). Os indicadores de utilização usados 
foram as DDD e as DDD por 1000 habitantes por dia (DHD). 

RESULTADOS:
A utilização de antibióticos apresenta uma tendência gradualmente decrescente, tendo -se observado uma redução de 10,8% 
na utilização de antibacterianos em 2014 face a 2011. As Associações de Penicilinas com Inibidores das Lactamases Beta 
são a classe mais utilizada representando 25,5% do consumo com antibióticos em 2014. As Cefalosporinas foram a segunda 
classe de antibióticos mais utilizada em 2014, com uma tendência constante na sua utilização em todo o período em análise.  
Os Carbapenemes apresentam uma descida de 5,4 % na sua utilização em 2014 face a 2013. Esta diminuição contraria a 
tendência de aumento observada entre 2011 e 2013. As Quinolonas apresentam uma descida de 8,8 % na sua utilização em 
2014 versus 2013 e a tendência de decréscimo observada desde 2011 é confirmada por uma descida de 24,6%. Destaca -se 
ainda a diminuição de utilização das Penicilinas, Outros antibacterianos, Macrólidos, Lincosamidas e Estreptograminas e dos 
Aminoglicosídeos. 

CONCLUSÕES:
A prescrição de um antimicrobiano pode ser um dos mais complexos atos da terapêutica medicamentosa pelas variáveis 
envolvidas, onde avulta a trilogia: agente, hospedeiro e o fármaco. Esta caracterização dos últimos quatro anos permite a 
identificação dos padrões de prescrição e da sua evolução. Esta análise revela o esforço e o empenho dos profissionais de saúde 
na utilização racional dos antibióticos em meio hospitalar. 

BIBLIOGRAFIA:
Paiva, José Artur et al – Portugal – Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos em números – 2014 
[Em linha]. 2014.
[Consult. 01 -01 -2015]. Disponível internet: https://www.dgs.pt/em -destaque/programa -nacional -de -prevencao -e -controlo-
-de -infecoes -e -de -resistencia -a -antimicrobianos -ppcira.aspx 
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INTRODUÇÃO:
Para uma melhor compreensão da relação entre a utilização de antimicrobianos e a emergência de resistência bacteriana, tem 
sido recomendada a realização de estudos de utilização dos mesmos, possibilitando a caracterização do padrão de consumo, a 
identificação de áreas críticas e a avaliação do impacto de intervenções realizadas com o intuito de optimizar a sua utilização. 
Para a medição do consumo de antimicrobianos, a Organização Mundial de Saúde recomenda a utilização do sistema de 
classificação Anatómica, Terapêutica e Química(ATC) e da unidade de medida Dose Diária Definida (DDD). A nível hospitalar,  
o consumo deverá ser expresso em DDD por 100 camas -dia.[1,2,3] 

OBJECTIVOS:
Avaliar o padrão de consumo de Antimicrobianos no Serviço de Medicina Intensiva e quantificar a utilização pelo cálculo de 
DDDs/100 camas -dia, no 1.º semestre 2014 e de 2015. 

MÉTODOS:
Análise retrospectiva de dados de consumo de antimicrobianos, através do sistema de classificação Anatómica, Terapêutica e 
Química (ATC) e da unidade de medida Dose Diária Definida(DDD). Os dados de consumos foram retirados da aplicação Sistema 
de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento, Glintt Healthcare. 

RESULTADOS:
Os resultados são apresentados sob a forma de tabelas e gráficos contendo informação relativa aos antimicrobianos consumidos 
no 1.º semestre 2014 e de 2015. 

CONCLUSÕES:
Observou -se um decréscimo do consumo de Antimicrobianos (DDDs por 100 camas -dia). Destaca -se um aumento do consumo 
de Penicilinas, Glicopéptidos e Cefalosporinas e uma diminuição de Carbapenems e Quinolonas. Pretende -se que este projeto 
tenha continuidade e sejam avaliados os dados com periodicidade no sentido de se acompanhar o padrão de consumos do 
Serviço de Medicina Intensiva. 

BIBLIOGRAFIA:
[1] Natsch, S, et al - Application of the ATC/DDD methodology to monitor antibiotic drug use. European Journal of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases. Vol. 17, n.º 1 (1998) p.20 -24.
[2] WHO – Guidelines for ATC classification and DDD assignment 2015. 18.ª ed. Oslo, 2014. ISBN 978 -82 -8082 -642 -7.
[3] Rodrigues, J. – Vigilância do consumo de antibacterianos em meio hospitalar.(2012) p.1 -183. 
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INTRODUÇÃO:
Os Serviços Farmacêuticos da Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM, EPE) encarregam -se pelo armazenamento, 
distribuição e transporte das vacinas para as Unidades de Saúde de Matosinhos, para que se cumpra o Plano Nacional de 
Vacinação (PNV) às crianças do concelho. As vacinas que integram o PNV foram aprovadas devido à sua qualidade, eficácia e 
segurança; mas estas características dependem muito da forma como as vacinas são transportadas, conservadas e administradas. 
Todas as vacinas do PNV e respetivos solventes devem ser conservados a uma temperatura entre 2 e 8 ºC, condições que devem 
ser mantidas ao longo de toda a Rede de Frio inclusive na sessão de vacinação. 

OBJECTIVOS:
Apresentar as estratégias adotadas pela ULSM, EPE para prevenir as quebras no circuito interno da Rede de Frio, mantendo a 
integridade de cada vacina reduzindo, assim o desperdício. 

MÉTODOS:
Trabalho executado tendo por base a pesquisa bibliográfica e evidência prática da utilização de material adequado para o 
controlo de temperatura durante a Rede de Frio. 

RESULTADOS:
Para se acautelar o correto funcionamento da Rede de Frio da ULSM, EPE utilizam -se algumas estratégias, como os loggers para 
monitorização de temperaturas durante o transporte, e colocação das vacinas nas malas térmicas numa disposição que permita 
tolerar, o melhor possível, as diferenças de temperatura, com a colocação cuidada dos condensadores em cada uma das malas. 
Não obstante que o percurso a utilizar deve ser sempre o mais curto possível sendo o controlo do transporte feito à chegada 
aos Serviços Farmacêuticos. 

CONCLUSÕES:
Para uma completa eficácia das vacinas é fundamental o funcionamento adequado de todos os elos da Rede de Frio. Para que se 
garanta a sua estabilidade e poder imunogénico, todos os intervenientes no processo devem garantir a sua eficácia, qualidade 
e rigor, em todas as etapas do mesmo. A Rede de Frio da ULSM, EPE mantém -se em contante atualização, mas a melhoria do 
processo é ainda possível. 

BIBLIOGRAFIA:
DIREÇÃO -GERAL DA SAÚDE. DGS – Melhor Informação, Mais Saúde. [Em linha]. Lisboa: Ministério da Saúde. [Consult. 29 Ago. 
2015]. Disponível em: WWW: 
WHO. World Health Organization. [Em linha]. Geneva: WHO. Consult. [29 Ago. 2015]. Disponível em: WWW: 
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INTRODUÇÃO:
As Reações Adversas a Medicamentos (RAM) têm grande impacto na sociedade, sendo responsáveis por elevadas morbilidades 
e mortalidades, causando prejuízos económicos para os Serviços de Saúde e para a economia de um país. 

OBJECTIVOS:
Identificar/rever estudos que estimem os custos associados à ocorrência de RAM, de forma a avaliar o seu impacto económico. 

MÉTODOS:
Pesquisa bibliográfica na PubMed: ("Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions" [Mesh] OR (adverse effect) OR (adverse 
reaction) OR (adverse drug reaction)) AND ((cost) OR (costs)), de 2010/02/03 a 2015/02/03. 

RESULTADOS:
Análise de estudos que incidem em diferentes faixas etárias, serviços, países e economias 123456.

A variabilidade das definições de RAM, as diferentes populações e bases de dados utilizadas na aquisição dos dados conduzem 
a discrepâncias de resultados. 

CONCLUSÕES:
Tendo em conta as caraterísticas diversas dos estudos encontrados, não é possível extrapolar os resultados para a realidade 
portuguesa, sendo fundamental a realização de estudos a nível nacional.

Os custos relacionados com RAM são elevados. As reações que levam ao internamento têm consequências mais nocivas e são 
tendencialmente mais caras.

Em todos os estudos em que foi calculada a percentagem de RAM evitáveis, estas representam valores acima dos 20 % 135.
Pelas diferentes taxonomias e caraterísticas dos estudos, não é possível chegar ao valor real do impacto económico das RAM. 

BIBLIOGRAFIA:
[1] PERRONE, Valentina et al. – Seriousness, preventability, and burden impact of reported adverse drug reactions in Lombardy 
emergency departments: a retrospective 2-year characterization. ClinicoEconomics and Outcomes Research. 6:2014) 505–514.
[2] DU, Wei et al. – Incidence and costs of adverse drug reactions in a tertiary care pediatric intensive care unit. Journal of Clinical 
Pharmacology. ISSN 00912700. 53:5 (2013) 567–573. doi: 10.1002/jcph.75
[3] DOSHI, Maulik S. et al. – Intensive monitoring of adverse drug reactions in hospitalized patients of two medical units at 
a tertiary care teaching hospital. Journal of pharmacology & pharmacotherapeutics. ISSN 0976-500X. 3:4 (2012) 308–13. doi: 
10.4103/0976-500X.103687.
[4] QING-PING, Shi et al. – Consequences, measurement, and evaluation of the costs associated with adverse drug reactions 
among hospitalized patients in China. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 14:1 (2014) 73. doi: 10.1186/1472-6963-
-14-73.
[5] ROTTENKOLBER, Dominik et al. – Adverse drug reactions in Germany: Direct costs of internal medicine hospitalizations. Phar-
macoepidemiology and Drug Safety. 20:6 (2011) 626–634.
[6] GYLLENSTEN, Hanna et al. – Economic Impact of Adverse Drug Events – A Retrospective Population-Based Cohort Study of 
4970 Adults. PLoS ONE. . ISSN 1932-6203. 9:3 (2014) e92061. doi: 10.1371/journal.pone.0092061
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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. 

Apesar de não haver cura para a doença, atualmente surgiram outras terapêuticas (Fingolimod e Natalizumab) como alterna-
tiva ás de 1.ª linha para doentes com EM surto -remissão em rápida evolução e para utilização em 2.ª linha nos doentes surto-
-remissão com doença ativa sob interferão β, contudo estas não são comparticipadas ao abrigo do Despacho n.º 11728/2004 
(2.ª série), de 17 de Maio.

OBJECTIVOS:
Avaliação do impacto económico do tratamento com Fingolimod e Natalizumab na Unidade Local de Saúde de Matosinhos 
entre Agosto 2014 e Agosto de 2015 . 

MÉTODOS:
Para a elaboração deste estudo foram selecionados os doentes que iniciaram terapêutica com Fingolimod e Natalizumab e 
respetiva determinação do aumento da despesa para o hospital no período de Agosto 2014 a Agosto de 2015. 

RESULTADOS:
Dos 105 doentes analisados com EM, 98 receberam tratamento com terapêutica comparticipada e 12 com terapêutica não 
comparticipada. O custo médio anual por doente que recebeu terapêutica não comparticipada é muito superior ao custo 
com a terapêutica comparticipada havendo um acréscimo da despesa económica entre Agosto de 2014 e Agosto 2015 para a 
terapêutica não comparticipada para a EM. 

CONCLUSÕES:
A análise dos resultados demonstra que para a Unidade Local de Saúde de Matosinhos a utilização das novas terapêuticas na 
EM é um encargo adicional muito elevado uma vez que são medicamentos dispendiosos, sem comparticipação pois não foram 
incluídos na legislação que suporta a comparticipação dos medicamentos para tratamento da EM. 

BIBLIOGRAFIA:
Norma da DGS 005/2012 de 04/12/2012.
Orientação da DGS 003/2013 DE 09/05/2011.
Despacho n.º 11728/2004 (2.ª série), de 17 de Maio.
Infarmed, IP -Medicamentos para tratamento de Esclerose Múltipla, Formulário Nacional de Medicamentos, Lisboa: Infarmed IP. 
[acedido a 12/08/2015] Disponível em 
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INTRODUÇÃO:
Os doentes com mucosite oral apresentam frequentemente lesões ulcerativas dolorosas que lhes dificultam a administração de 
fármacos. O desenvolvimento de formas farmacêuticas que promovam o conforto do doente pode constituir uma alternativa 
aos medicamentos actualmente disponíveis. A formulação inicial de pastilhas moles de nistatina e lidocaína [1] baseava -se 
no descondicionamento de uma especialidade farmacêutica pelo que apresentava características indesejáveis. Deste modo, 
procedeu -se ao desenvolvimento de uma nova formulação.

OBJECTIVOS:
Desenvolvimento, caracterização e estudo de estabilidade de uma nova formulação de pastilhas moles de nistatina e lidocaína, 
isentas de sacarose. 

MÉTODOS:
Foram formuladas pastilhas moles de nistatina e lidocaína a partir de matéria -prima e sem sacarose na sua constituição.  
Os estudos realizados incluíram a optimização das propriedades físico -químicas das pastilhas (avaliação do seu comportamento 
por texturometria após dissolução parcial em saliva artificial, avaliação da compatibilidade entre excipientes e substâncias ativas, 
e atividade anti -fúngica contra Candida albicans ATCC 10231) [2]. A estabilidade físico -química e microbiológica foi avaliada ao 
longo de 60 dias. Após consentimento informado e escrito, 20 voluntários avaliaram a palatabilidade das pastilhas, através do 
teste da escala hedónica com 5 categorias.

RESULTADOS:
As pastilhas foram produzidas utilizando metodologias aplicáveis em farmácia hospitalar ou comunitária. A caracterização 
texturométrica após administração oral, revelou uma diminuição da dureza, gomosidade e mastigabilidade das pastilhas e um 
aumento da mucoadesão. Não foram detectadas interacções químicas entre excipientes e substâncias activas e a formulação 
revelou ser eficaz na inibição do crescimento da C. albicans. O ensaio de estabilidade suporta um prazo de utilização de 60 dias 
a 5±3 ºC e ao abrigo da luz. A palatabilidade, expressa através da escala hedónica, revelou uma boa aceitação pela maioria dos 
voluntários.

CONCLUSÕES:
As pastilhas desenvolvidas apresentam características farmacotécnicas adequadas à administração oral. O comportamento das 
pastilhas após dissolução parcial em saliva é claramente vantajoso na medida em que a sua textura suave facilita a utilização 
pelo doente com mucosite oral, contribuindo para o seu conforto e melhorando a adesão à terapêutica. Por outro lado,  
o aumento da mucoadesão torna a acção tópica mais eficaz relativamente ao colutório frequentemente usado. 

BIBLIOGRAFIA:
[1] Pastilhas moles: Inovação no Tratamento da Mucosite Oral, poster VII Congresso Nacional APFH, 2014.
[2] Farmacopeia Portuguesa 9, 2010.
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INTRODUÇÃO:
A Hipertensão Arterial (HP) define -se por uma Pressão Arterial Pulmonar Média (PAPm) igual ou superior a 25 mm Hg em 
repouso, determinada por cateterismo cardíaco direito (CCD).[1,2].

A Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) é uma doença rara, associada a múltiplas patologias, cujo seguimento exige cuidados 
diferenciados. As formas de HAP com indicação para tratamento específico têm baixa prevalência, (15 -52 casos/1.000.000 
habitantes), são progressivas, graves e, se não tratadas, condicionam uma redução marcada da esperança de vida, apresentando 
uma sobrevida média de 2,8 anos[3].

Os sinais e sintomas da HP são inespecíficos. O diagnóstico exige, por isso, um baixo limiar de suspeita e uma abordagem 
sistematizada das manifestações clínicas.

OBJECTIVOS:
Avaliação da evolução do tratamento farmacológico no CHP – Centro de Tratamento[4]

MÉTODOS:
Análise e tratamento de dados obtidos pelo sistema informático. Pesquisa bibliográfica.

RESULTADOS:
Foram analisados os registos dos doentes seguidos na consulta externa. A evolução do número de doentes tratados e as 
respectivas terapêuticas farmacológicas. 

O CHP tem em tratamento farmacológico cerca de 100 doentes, com:
Antagonistas dos receptores da endotelina -1 – Ambrisentano, Bosentano, Sitaxanteno e Macitentano.
Estimuladores da via do Óxido Nítrico (inibidores da fosfodiesterase -5) – Sildenafil, Tadalafil e Riociguat.
Análogos da Prostaciclina – Epoprostenol, Iloprost e Treprostinilo[5].

CONCLUSÕES:
O seguimento dos doentes em centros especializados de tratamento (unidades de saúde com elevada qualificação técnica e 
cientifica que colaboram entre si com o objetivo de estruturar a abordagem do diagnóstico e do tratamento global e integral 
do doente com doença crónica, no âmbito da intervenção da gestão integrada da doença) e a disponibilidade de fármacos 
específicos, melhoram o prognóstico da doença.

O acesso dos doentes a todos os medicamentos disponíveis; as estratégias terapêuticas adaptadas de forma personalizada 
mas de acordo com as recomendações; a monitorização da dispensa e a intervenção do farmacêutico junto da equipa de saúde 
e do doente, permite que o prognóstico não dependa só da forma clínica de apresentação e da gravidade da doença, mas da 
gestão integrada do tratamento, tendo em conta a sua resposta e a evolução da doença.

BIBLIOGRAFIA:
[1] Reis A e col. Recomendações para a abordagem clínica do doente com hipertensão pulmonar. Revista Portuguesa de 
Cardiologia 2010;29(2):253 -289.
[2] Norma da DGS 013/2012 de 16/12/2012.
[3] Orientação da DGS 04/2012 de 31/01/2012.
[4] Despacho n.º 7934/2014.
[5] CNFT, “FHM”, 2015.
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INTRODUÇÃO:
A evolução da terapêutica da Hepatite C crónica tem sido notável desde 2011, com os inibidores da protéase que aumentaram 
as taxas de remissão de 40 para 70%. [1] Em 2014 com os inibidores NS5A e B são previsíveis taxas de cura superiores a 80%, 
com um custo médio de 50000 euros

OBJECTIVOS:
Caracterizar retrospectivamente o tratamento de uma coorte de doentes

MÉTODOS:
Estudo observacional retrospectivo.Consideraram -se critérios de inclusão o terminus do tratamento com ledipasvir/sofosbuvir 
(SOF/LDV), sofosbuvir (SOF), sofosbuvir/daclastavir (SOF/DCV), sofosbuvir/simeprevir(SOF/SMV).Considera -se critério de 
exclusão a interrupção do tratamento.Dados obtidos na consulta farmacêutica e SAM/SGICM.ARN por PCR(10 -15 UI/ml).  
A Resposta Virológica Rápida às 4 semanas e Mantida às 12 semanas quando após a cessação do tratamento se indetetável.
Fibrose avaliada por elastografia transitória

RESULTADOS:
Identificaram -se 145 doentes(41 mulheres/104 homens) 40 co infectados com VIH.Foi excluído um doente.O genótipo 
predominante foi 1a com 60 doentes(41,4%), 3 com 27(18,6%), 1b com 23(15,9%) e o 4 com 19(13,1%).Um doente fez 
terapêutica com o genótipo 5a e em 14 a informação sobre a genotipagem não está transcrita para o processo clínico.  
O grau de fibrose não está transcrito em 46 doentes(31,7%).Incluímos 50 doentes(34,48%) com cirrose(F4), 27 doentes(18,62%) 
com fibrose avançada(F3), 15 doentes(10,34%) F2, 7 doentes(4,83%) F1.Fizeram tratamento prévio com terapêutica dupla 93 
doentes(64,1%), com uma duração média de 6,6 meses. 4 doentes tinham feito também Inibidores da protease(2,8%) e por 
terem recidivado foram propostos para novos tratamentos.Contabilizamos assim 53 doentes naive.A maioria(85,5%) fez SOF/
LDV(124 doentes) durante 12 semanas(49 doentes) ou 24 semanas(96 doentes).Fizeram SOF 18(12,4%), 2(1,38%) SOF/DCV 
e 1(0,69%) SOF/SMV.Foram prioritários os doentes com risco de complicações mais graves.Em relação à Resposta Virológica 
Rápida obtivemos um valor de 87,2% isto é 82 doentes tinham carga viral indetectável.Um doente já tem análises às 12 semanas 
pós terminus e apresenta -se curado com carga viral indetectável.Os efeitos adversos recolhidos em consulta farmacêutica em 
69 doentes(47,6%) foram ligeiros como cefaleias, insónia, astenia, tonturas, diarreia, epigastrialgias, artralgias, náuseas, vómitos, 
ansiedade e irritabilidade.Os custos entre Fevereiro e Julho foram de 3206956,40 euros prevendo -se um custo de sete milhões 
e trezentos mil euros

CONCLUSÕES:
Obtivemos resposta virológica às 4 semanas na maioria dos doentes e com boa tolerabilidade ao contrário dos esquemas 
anteriores.Aguardamos os resultados da viremia às 12 semanas.O elevado custo exige o cumprimento das Normas e 
monitorização do processo

BIBLIOGRAFIA:
[1] F. J. Jordan, “Retrospective On the Changing Landscape of HCV and Its Impact on Practice,” Medscape Education 
Gastroenterology, 2014
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INTRODUÇÃO:
A adesão à terapêutica na infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) é um fator determinante na resposta ao 
tratamento e, consequentemente, na progressão da doença. É uma questão bastante complexa, sobretudo em pediatria, pelo 
grande número de fatores envolvidos [1]. A análise destes parâmetros é essencial para compreender onde o Farmacêutico 
Hospitalar deve intervir de modo a otimizar os resultados da terapêutica. 

OBJECTIVOS:
Caraterizar a adesão à terapêutica antirretrovírica nos doentes seguidos na Consulta de Imunodeficiências do Hospital 
D. Estefânia. 

MÉTODOS:
Inclusão de 82 doentes em tratamento para a infecção por VIH entre 01 -01 -2014 e 30 -06 -2015, após exclusão de doentes com 
informação insuficiente ou abandono de consulta. Recolha de dados por consulta de processos clínicos, registos da Farmácia 
e questionário confidencial. Análise estatística: teste do qui -quadrado e teste exato de Fisher. Considerou -se adesão total e 
parcial, a dispensa de pelo menos 95% e 80% da medicação prevista, respetivamente, e comparou -se com a adesão descrita 
pelo doente. 

RESULTADOS:
A idade mediana dos doentes é 15 anos e 6 meses, 52% é do sexo masculino e 51% tem origem africana.

Constata -se que 42% dos indivíduos têm adesão total à terapêutica e 67% adesão parcial. Pelo questionário, 60% dos doentes 
são aderentes. Comparando ambos os métodos, há concordância na adesão total em 67% e na adesão parcial em 92%.

Foi possível associar a adesão total ao cuidador, favorecendo pais adoptivos; à escolaridade do cuidador, favorecendo pais 
com mais habilitações académicas, e ao número de tomas diárias. A carga vírica acima de 1000 cópias/mL associa -se a não 
adesão. Doentes com escolaridade adequada à idade parecem ser mais aderentes.

Houve alteração de regime terapêutico em 33 doentes com melhoria da adesão. 

CONCLUSÕES:
A adesão calculada na amostra é baixa mas as associações estabelecidas corroboram estudos prévios [1]. 

Este trabalho procura dar um contributo à área da adesão à terapêutica em pediatria onde estes estudos são escassos.
Como limitações, há o número reduzido de doentes, o facto da dispensa de medicação não garantir a toma e do uso de 

métodos indirectos sobre -estimar a adesão, pelo que se tentou minimizar este viés combinando 2 métodos.
Evidencia -se a necessidade de maior apoio junto dos doentes independentes, acompanhando o processo de transição da 

responsabilidade da medicação, família biológica e instituições. A simplificação terapêutica deve ser realizada sempre que 
possível.

O Farmacêutico Hospitalar pelo contacto próximo com os utentes é um profissional com papel fundamental na promoção da 
adesão à terapêutica.

BIBLIOGRAFIA:
[1] Williams, Paige L et al – Predictors of Adhrence to Antiretroviral Medications in Children and Adolescentes with HIV Infection. 
ISSN 1098 -4275. 118:6 (2006), e1745 -1757. 
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