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LIVRO DE RESUMOS
MENSAGEM DE BOASVINDAS
Caros Colegas,
Chegou a 9.ª Semana APFH.
Cada vez mais se tem vindo a constatar que o mundo se encontra em processo
de mudanças aceleradas e irreversíveis. As novas tecnologias e a crescente influência das redes sociais tem sido preponderantes no desencadear destas rápidas alterações sem precedentes na história da Humanidade.
A continua evolução científica na área da Medicina, em particular no campo
da Farmacologia, tem colocado à disposição dos profissionais de saúde novas
opções terapêuticas para as mais distintas patologias. Por outro lado, a constante preocupação com a limitação dos recursos pode comprometer, ou pelo
menos, atrasar o acesso à inovação, obrigando a repensar toda a organização
dos cuidados de saúde.

Dra. Marisa Caetano
Presidente da Comissão
Organizadora

O farmacêutico hospitalar, habituado a acompanhar a mudança e a lidar com
a inovação, com o uso responsável e seguro do medicamento terá nestes dois
conceitos – Segurança e Inovação – os pilares de confiança para que os doentes, enquadrados por uma equipa de saúde multidisciplinar, tenham acesso à
opção terapêutica mais adequada e personalizada, obtendo o resultado clínico esperado com o uso do 'seu' medicamento.
Esperando uma participação empenhada de todos os congressistas, é nossa
sincera ambição que os próximos dias deste Congresso da APFH sejam verdadeiramente profícuos para o nosso desenvolvimento profissional e que possam contribuir para a construção de um futuro mais responsável e com melhor
saúde para todos.
Marisa Caetano
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LIVRO DE RESUMOS
COMISSÃO ORGANIZADORA
Marisa Caetano
Presidente
Catarina Luz Oliveira
Bruno Costa
Nuno Vilaça Marques
Ana Margarida Freitas
M.ª Helena Catarino

Paulo Tavares Almeida
Brenda Madureira
Cláudia Oliveira
Carla Campos

COMISSÃO CIENTÍFICA
Prof. Doutor Francisco Batel Marques
Presidente
Dr. António Faria Vaz
Dr. António Paulo Melo Gouveia
Dr. Armando Alcobia
Dr. Jorge Aperta
Dr. Jorge Félix
Dr. Josep Ribas Sala
Dra. Aida Batista
Dra. Ana Cristina Andrade
Dra. Ana Leão
Dra. Ana Paula Prata
Dra. Cláudia Furtado
Dra. Cláudia Neto
Dra. Helena Baião
Dra. Luísa Barros Pereira
Dra. Mª Helena Farinha
Dra. Mª Helena Martins
Dra. Mª Lídia Campilho
Dra. Mª Paula Dias Almeida
Dra. Mª Vitória Samúdio
Dra. Olga Freitas
Dra. Rute Varela

Prof. Doutor António José Almeida
Prof. Doutor Carlos Fontes Ribeiro
Prof. Doutor Carlos Maurício Barbosa
Prof. Doutor João Gonçalves
Prof. Doutor João Nuno Moreira
Prof. Doutor José Guimarães Morais
Prof. Doutor José Sousa Lobo
Prof. Doutor Julian Perelman
Prof. Doutor Nuno Taveira
Prof. Doutor Pedro Borrego
Prof. Doutor Pedro Pita Barros
Prof. Doutor Sérgio Simões
Prof. Doutor Vítor Seabra
Prof. Doutora Ana Cristina Rama
Prof. Doutora Ana Paula Martins
Prof. Doutora Isabel Ramalhinho
Prof. Doutora Ana Luísa Papoila
Prof. Doutora Cláudia Cavadas
Prof. Doutora Eugénia Pereira
Prof. Doutora Fátima Falcão
Prof. Doutora Luiza Granadeiro

9.ª Semana APFH – IX Congresso Nacional | Centro de Congressos do Estoril, 23 a 26 de novembro 2016

7

C. CONGRESSOS ESTORIL

8

9.ª Semana APFH – IX Congresso Nacional | Centro de Congressos do Estoril, 23 a 26 de novembro 2016

C. CONGRESSOS ESTORIL

9.ª Semana APFH – IX Congresso Nacional | Centro de Congressos do Estoril, 23 a 26 de novembro 2016

9

SPONSORS de PLATINA

10

9.ª Semana APFH – IX Congresso Nacional | Centro de Congressos do Estoril, 23 a 26 de novembro 2016

MAIN SPONSORS

9.ª Semana APFH – IX Congresso Nacional | Centro de Congressos do Estoril, 23 a 26 de novembro 2016

11

PROGRAMA QUARTA, 23 NOVEMBRO
08:30

Abertura do Secretariado

09:00

Comunicações Livres
			Intervenção Farmacêutica na melhoria da qualidade do Programa de Apoio à Prescrição Antibiótica
			
Autores: Helena Duarte, Gisela Costa, Margarida Coelho (Hospital Garcia de Orta) Jorge Felix (Exigo Consultores),
Armando Alcobia (Hospital Garcia de Orta)
			Farmacotecnia Adaptativa – Impacto económico
			
Autores: Armando Alcobia, Marta Brito (Hospital Garcia de Orta)
			Estabilidade de uma solução oral de citrato de potássio 20% isenta de sacarose
			Autores: Filipa Cosme Silva (CHLN-HSM, iMed. ULisboa), Joana Marto, Ana Salgado (iMed. ULisboa), Pedro
Martinho (CHLN-HSM), Paula Machado, Alexandra Silva (Laboratório de Controlo Microbiológico, ADEIM, FFUL)
Vasco Rodrigues, Maria Piedade Ferreira (CHLN-HSM), António J. Almeida (iMed.ULisboa)
			Impacto da centralização da preparação de infliximab
			Autores: Vasco Rodrigues, Cristina Carvalho (CHLN)
10:00

Sessão Plenária 1 – Medicamentos Falsificados
			Dispositivos de segurança dos medicamentos de Uso Humano – quais os novos desafios para a Farmácia
Hospitalar
			Dr. Vasco Bettencourt – Infarmed Implementação de um Sistema de Autenticação de Medicamentos em ambiente hospitalar Dr. Nuno Pinto de Castro – Aegate The Authentication System: Blueprint Solution
			Dr. Ignacio Huergo – Aegate
			
Moderador: Dra. Domingas Palma – Hospital de Cascais Dr. José Almeida
11:30

Pausa para Café

12:00

Simpósio Satélite – Abbvie
			Biologics&Biossimilars. Extrapolating the evidence. A multidisciplinary approach
			The Nor-Switch Study
			Prof. Doutor Jo Klaveness – University of Oslo School of Pharmacy – Noruega
			Discussion
			Prof. Doutor Jo Klaveness – University of Oslo School of Pharmacy – Noruega
			Prof. Doutor Fernando Magro – Hospital de São João
			Prof. Doutor Tiago Torres – Centro Hospitalar do Porto
			Dr. Luís Miranda – Instituto Português de Reumatologia
			
Moderador: Prof. Doutor João Gonçalves – Faculdade de Farmácia Universidade de Lisboa
13:00

Almoço de Trabalho – Pfizer Vaccines (Sala F7)
			Impacto da doença pneumocócica e importância da sua prevenção
			Todos os nomes, todos os números!
			Dr. Filipe Froes – Centro Hospitalar Lisboa Norte
			
Moderador: Dr. Armando Alcobia – Hospital Garcia de Orta
13:00

Almoço

14:30

Simpósio Satélite – Gilead
			PORTEFÓLIO DESCOVY®▼ no tratamento da infeção por VIH-1
			Evidência científica do portefólio Descovy®▼
			Dr. Eugénio Teófilo – Centro Hospitalar Lisboa Central
			Experiência de um centro
			Dr. JM Martínez Sesmero – Hospital Virgen de La Salud de Toledo
			
Moderador: Dra. Catarina Luz Oliveira – Hospital de Vila Franca de Xira
15:30

Pausa para Café

16:00

Sessão de Abertura

16:30

Conferência de Abertura
			Segurança & Inovação (Paralelismo entre a segurança na aviação e a segurança do medicamento num
hospital)
			Eng. Sérgio Carvalho – TAP Express e Instituto Superior Técnico
17:30

Simpósio Satélite – Novartis
			Indústria Farmacêutica e Farmácia Hospitalar: construção de pilares do futuro em parceria

			Dra. Elsa Branco – Novartis
			Dr. Luís Rocha – Novartis
			
Moderador: Prof. Doutor Francisco Batel Marques – AIBILI
18:30
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Cocktail de Boas Vindas
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PROGRAMA QUINTA, 24 NOVEMBRO
09:00

Comunicações Livres
			Segurança na utilização da opção de prescrição “medicamento do doente” no Hospital de São José
			
Autores: Maria Teresa Pinto dos Santos de Morais Antas, Ana Virgínia Torres Fernandes Ferreira da Costa, Maria
Francisca Pimentel Perestrelo de Deus Figueira, Maria Cecília Guilherme Martins, Maritza Cleotilde Machado da Silva,
Selene de Jesus Henriques Silva, Maria da Graça Pardelhas Almeida Brazão Santos (Hospital de São José, CHLC)
			Reconciliação Terapêutica – O Resultado de uma Experiência
			Autores: Célia Sofia Silva Bidarra Vaz, Jorge Manuel Gonçalves Aperta (ULS da Guarda)
			Avaliação de interações medicamentosas em oncologia – cancro colorectal
			
Autores: Patrícia Cavaco, Ana Sofia Santos, Brenda Madureira, Carla Lopes (CHLO), Erica Viegas, Fátima Falcão (CHLO
e FFUL)
			Avaliação da inclusão do questionário BMQ-especifico na consulta farmacêutica de VHC e VIH/SIDA no Hospital
Beatriz Ângelo
			
Autores: Pedro Cardoso, Miriam Capoulas, Sara Manso, Pedro Vicente, Andreia Loba, Patrícia Batista Santos, Eduardo
da Costa, Cláudia Santos (Hospital Beatriz Ângelo)
10:00	Sessão Plenária 2 – Farmacoterapia personalizada
			Personalized Therapy in Oncology: Role of Therapeutic Drug Monitoring
			
Dra. Belén Valenzuela – Hospital Quirónsalud Torrevieja
			Genómica e Farmacoterapia
			
Prof. Doutora Joana Barbosa de Melo – Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra
			
Moderador: Prof. Doutor Joaquim Monteiro – Instituto Universitário de Ciências da Saúde
11:30
Pausa para Café
12:00
Simpósio Satélite – BMS
			Imuno-oncologia presente e futuro em abordagem multidisciplinar
			Ipilimumab e nivolumab: potencial dos regimes de combinação
			
Dra. Eva Muñoz – Hospital Vall d'Hebron de Barcelona
			Perspetivas futuras da Imuno-oncologia
			
Dr. Ricardo da Luz – Centro Hospitalar Lisboa Central
			Breve perspetiva da realidade de intervenção do farmacêutico hospitalar em IO
			
Moderador: Dra. Carla Carlos – Instituto Português de Oncologia do Porto
13:00
Almoço
14:30
Simpósio Satélite – Biogen
			Biosimilars into current clinical practice: reducing drugs costs by robust scientific development
			The similar‐but‐not identical paradigm: A ciência por detrás dos biossimilares e biológicos avançados
			
Dr. Orlando Jaquez – Biogen Biossimilares
			From the bench to clinics: o que podemos esperar dos biossimilares na prática clínica?
			
Prof. Doutor João Gonçalves – Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa/iMed
			Integrar os biossimilares na farmacoeconomia atual: Oportunidades e Desafios
			
Dr. Paulo Carinha – CHP, Hospital de São João
			
Moderador: Prof. Doutor João Gonçalves – Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa/iMed
15:30
Sessão de Pósteres
16:30	Sessão Plenária 3 – Que modelo de articulação e integração de cuidados farmacêuticos: desafios e
oportunidades
			Estado da arte da articulação e integração de cuidados a nível internacional e nacional
			
Prof. Doutor Rui Santana – Escola Nacional de Saúde Pública
			Articulação e integração de cuidados farmacêuticos – partilha de boas práticas
			
Dra. Nadine Ribeiro – Administração Regional de Saúde Lisboa e Vale do Tejo
			
Dr. Armando Alcobia – Hospital Garcia de Orta
			
Dr. João Alves – CHLC, Hospital S. José
			
Moderador: Dr. Miguel Lopes – Centro Hospitalar de Setúbal
18:00
Sessão APFH/Gilead – Projetos de investigação “Evidenciar o conhecimento em Farmácia Hospitalar”
			O doente no centro do sistema com garantia da segurança e qualidade
			Apresentação dos trabalhos vencedores da edição 2015:
			Medicar melhor
			
Dra. Rita Palmeira de Oliveira – Centro Hospitalar Cova da Beira
			Reconciliação terapêutica na admissão hospitalar
			
Dra. Maria Olímpia Fonseca – Centro Hospitalar Cova da Beira
			Validação dos critérios POPI para utilização em Portugal
			
Dra. Maria Teresa Aires Pereira – José de Mello Saúde
			
Comentadores: Prof. Doutora Ana Cristina Rama, Dra. Helena Farinha, Dra. Patrocínia Rocha
			
Moderador: Dra. Catarina Luz Oliveira – Presidente APFH
19:00
Final dos Trabalhos
20:00
Jantar Congresso
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PROGRAMA SEXTA, 25 NOVEMBRO
09:00

PharmaTalks
			
Papel do Farmacêutico no Serviço de Urgência
			Dra. Cláudia Elias – Hospital Dr. Fernando da Fonseca
			
Óculos e validação das preparações de citotóxicos
			Dra. Ana Margarida Pereira – Hospital Garcia de Orta
			
Intervenção farmacêutica na dessensibilização de um citotóxico
			Dra. Lídia Almeida – Hospital do SAMS
			
O seu Farmacêutico – um novo modelo de serviço de dispensa de medicamentos em Ambulatório Hospitalar
			Dra. Carla Ferrer – Hospital de Vila Franca de Xira
			
O Farmacêutico na gestão dos medicamentos do doente em diálise
			Dra. Ana Godinho – Clínica Diaverum
			
Moderador: Dr. Bruno Costa – Instituto Português de Oncologia do Porto
10:00

Sessão Plenária 4 – Sustentabilidade dos Sistemas de Saúde
			
Impacto dos resultados do Sinats nos sistemas de saúde
			Dr. Henrique Luz Rodrigues – Infarmed
			
Sustentabilidade dos Sistemas de Saúde
			Mestre João Marques Gomes – Nova School of Business and Economics
			
Cidadania – Compromisso do Doente no Sistema de Saúde
			Prof. Doutor Constantino Sakellarides – Escola Nacional de Saúde Pública
			
Moderador: Prof. Doutora Ana Paula Martins – Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos
11:30

Pausa para Café

12:00

Simpósio Satélite – Janssen
			
O Papel do Farmacêutico Hospitalar na otimização da terapêutica antirretrovírica
			
Otimização da terapêutica antirretrovírica: o contributo do Farmacêutico Hospitalar
			Dr. João Rijo – CHLO, Hospital de Egas Moniz
			
O Papel do Farmacêutico Hospitalar na otimização da terapêutica antirretrovírica – Perspetiva do Clínico
			Dra. Isabel Aldir – CHLO, Hospital de Egas Moniz
			
Moderador: Dr. Armando Alcobia – Hospital Garcia de Orta
13:00

Almoço

14:30	Simpósio Satélite 7
		(Esta atividade educacional é suportada por um donativo educacional independente da ViiVHealthcare)
			
Infeção VIH: Integração da clínica e dos Serviços Farmacêuticos
			Dr. Nuno Marques – Hospital Garcia de Orta
			Dr. Armando Alcobia – Hospital Garcia de Orta
			
Moderador: Dr. José Feio – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
15:30

Sessão de Encerramento
			
“O Posicionamento e o Impacto do Farmacêutico Hospitalar no Sistema de Saúde Português”
			Jorge Moreira – Augusto Mateus & Associados Sociedade de Consultores, Lda
16:30

Pausa para Café

17:00

Pharma Learning Sessions
			
(Limite de vagas para cada Pharma Learning Session – 30 lugares)
			
O farmacêutico no PPCIRA
			Dra. Erica Viegas – Hospital São Francisco Xavier
			
Medicação psiquiátrica no hospital geral
			Dra. Sara Silva – Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
			
Equipa multidisciplinar na decisão terapêutica em Pneumologia Oncológica
			Dra. Ana Soares – Hospital Garcia de Orta
			
Farmácia Hospitalar um desafio (para Estudantes)
			Dra. Ana Margarida Freitas – CUF Descobertas
			Dr. Nuno Vilaça Marques – CHUC, Hospitais da Universidade de Coimbra
			
O papel dos inibidores da PARP no tratamento do cancro do ovário com mutação BRCA
			Dra. Mónica Nave – Hospital da Luz
			Dra. Clementina Varela – Instituto Português de Oncologia de Coimbra
18:30
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Final dos Trabalhos
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WORKSHOPS SÁBADO, 26 NOVEMBRO
		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

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 medicamentos em hospitais portugueses – exercícios em grupos
13:00

Almoço de trabalho

14:30		

Troca de vias de administração, ISMP Canadá – vídeo

15:30		

Estudo de casos de erros – exercícios em grupo

16:30

Pausa para café

17:00		

O viajante, o elefante e o percurso – vídeo

17:10		

Como conseguir mudanças: o elefante, a rota e o condutor

17:15		

Encenação de duas situações sobre mudanças

17:30		Elaboração de planos de ações para dois medicamentos de alta vigilância/
potencialmente perigosos – Exercícios em grupo
18:00

Empatia na Cleveland Clinic – vídeo – Encerramento

9.ª Semana APFH – IX Congresso Nacional | Centro de Congressos do Estoril, 23 a 26 de novembro 2016
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WORKSHOPS
WORKSHOPS SÁBADO, 26 NOVEMBRO
– DIA DOS WORKSHOPS
		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		
			
13:00

Almoço de trabalho

14:30		
			

Alterações do Equilíbrio Ácido Base
Dra. Susan Marques Marum – Instituto Português de Oncologia de Lisboa

15:30		
			

Fluidoterapia e abordagem às alterações do equilíbrio hidroeletrolítico em Pediatria
Dr. Francisco Abecasis – CHLN, Hospital de Santa Maria

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

16

Alterações do Equilíbrio Hidroeletrolítico
Dra. Cláudia Marques – Hospital de Vila Franca de Xira

Encerramento
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WORKSHOPS
		WORKSHOP 3 | ACESSIBILIDADE AO MEDICAMENTO
			
Coordenação:
			
Dr. Nuno Vilaça Marques
			
Dra. Helena Catarino
09:00

Receção dos participantes

09:30		Acessibilidade do Medicamento – Enquadramento regulamentar
			
Representante do INFARMED
10:30

Pausa para café

11:00		
			
			
			
			
13:00

Acessibilidade do Medicamento – Visão do Farmacêutico Hospitalar
Dr. Francisco Machado – CHUC, Hospitais da Universidade de Coimbra
Dra. Ondina Martins Cardoso – Hospital Lusíadas
Dra. Teresa Aires Pereira e Dra. Ana Margarida Freitas – José de Mello Saúde
Dra. Cristina Dinis e Dr. Jorge Aperta – ULS Guarda

Almoço de trabalho

14:30		
Acessibilidade do Medicamento – Visão da Indústria Farmacêutica
			
Dra. Cristina Lopes – APIFARMA
16:00

Pausa para café

16:30		
			
18:00

Acessibilidade do Medicamento – Visão de todos os intervenientes
Debate e discussão de casos práticos

Conclusões e Encerramento
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WORKSHOPS
		WORKSHOP 4 | FARMACOCINÉTICA CLÍNICA – NÍVEL 1
			
			
			
			

09:00

Receção dos participantes

09:30		
			
10:30

Introdução geral à Farmacocinética
Prof. Doutor Joaquim Monteiro – Instituto Universitário de Ciências da Saúde

Pausa para café

11:00		
			
13:00

Coordenação:
Prof. Doutor Joaquim Monteiro
Dra. Ana Mirco
Dra. Carla Campos

Princípios farmacocinéticos básicos
Prof. Doutor Joaquim Monteiro – Instituto Universitário de Ciências da Saúde

Almoço de trabalho

14:30		Requisitos e funcionamento de uma Unidade Funcional de Farmacocinética Clínica
(UFFC)
			
Dra. Ana Mirco – CHLO, Hospital Santa Cruz
15:00		
			

Metodologias para a quantificação de fármacos no sangue
Prof. Doutor Joaquim Monteiro – Instituto Universitário de Ciências da Saúde

15:30 		
			

Metodologias de seguimento farmacocinético de doentes
Dra. Ana Mirco – CHLO, Hospital Santa Cruz

16:00		
			
			

Principais fármacos monitorizados e respetivas monografias
Aminoglicosídeos e vancomicina
Dra. Ana Mirco – CHLO, Hospital Santa Cruz

			
Citotóxicos
			
Prof. Doutor Joaquim Monteiro – Instituto Universitário de Ciências da Saúde
16:15		
			
16:30

Pausa para café

17:00		
18:00

18

A UFFC e as Intoxicações medicamentosas
Prof. Doutor Joaquim Monteiro – Instituto Universitário de Ciências da Saúde

Casos Práticos

Conclusões e Encerramento
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WORKSHOPS
		WORKSHOP 5 | VALIDAÇÃO FARMACÊUTICA DA TERAPÊUTICA FARMACOLÓGICA
			
Coordenação:
			
Prof. Doutora Fátima Falcão
			
Dra. Ana Margarida Freitas
			
Dra. Brenda Madureira

			
Nota da coordenação: Todos os participantes devem fazer-se acompanhar
de computador portátil – para assegurar o melhor desenvolvimento dos trabalhos.
09:00

Receção dos participantes

09:30		
			

Noções gerais sobre validação farmacêutica da terapêutica farmacológica
Prof. Doutora Fátima Falcão – Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental/FFUL

10:00		
			

Hepatite C crónica
Prof. Doutora Fátima Falcão – Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental/FFUL

11:00

Pausa para café

11:30		
			
12:30

Neonatologia
Dra. Ana Mirco – CHLO, Hospital Santa Cruz/ FFUL

Almoço de trabalho

14:00		
			

Cuidados intensivos
Dra. Erica Viegas – Hospital S. Francisco Xavier/FFUL

15:30		
			

Oncologia
Dr. Miguel Freitas – CUF Descobertas

16:00

Pausa para café

16:30		
			
18:00

Oncologia
Dr. Miguel Freitas – CUF Descobertas

Encerramento
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WORKSHOPS
		WORKSHOP 6 | DOENÇAS RARAS – PARCERIA APFH / SHIRE
			 Coordenação:
			
Dr. José Feio
			
Dra. Catarina Luz Oliveira

09:00

Receção dos participantes

09:30		
			
10:30

DLS’s: definição, epidemiologia, fisiopatologia e abordagem terapêutica
Doutor Rafael Fernandes – Shire

Pausa para café

11:00		
Padrão hereditário das DLS’s
			
Caracterização do padrão de transmissão das DLS’s
			
Caso específico da doença de Fabry e Hunter
			
Importância do estudo familiar e risco de transmissão (árvore genealógica)
			
Aconselhamento genético
			
Casos clínicos
			
Doutor Rui Gonçalves – Centro Hospitalar Lisboa Central
			
Dra. Ana Afonso – Shire
13:00

Almoço de trabalho

14:30		
			

A importância das proteínas glicosiladas na abordagem das DLS’s
Prof Doutor Alfonso Dominguez-Gil Hurle – Universidad de Salamanca

15:30		
Doenças raras e organização do sistema de saúde na prestação de cuidados
			
 Definição de doenças raras
			
 Integração dos Centros de Referência no Sistema Nacional de Saúde
			
 Importância dos Núcleos de Estudo dedicados a doenças raras: caso do NEDR/SPMI
			
 Dinâmica dos Centros de Referência para as Doenças Lisossomais de Sobrecarga
			
Doutor Brito Avô – SPMI/NEDR
16:30

Pausa para café

17:00		
18:00

20

Caso prático

Encerramento
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WORKSHOPS
		WORKSHOP 7 | NOÇÕES BÁSICAS DE ANTIBIOTERAPIA – PARCERIA APFH / MSD
			
Coordenação:
			
Dr. Bruno Costa
			
Dr. Paulo Tavares de Almeida
09:00

Receção dos participantes

09:30		
			

Classes de antimicrobianos. Princípios gerais de utilização
Dr. João Gonçalves Pereira – Hospital de Vila Franca de Xira

10:00		
			

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

10:45		
			

Caso prático. Monitorização dos aminoglicosidos
Dr. João Gonçalves Pereira – Hospital de Vila Franca de Xira

11:00

Pausa para café

11:30		
			

Impacto ecológico da terapêutica
Dr. João Gonçalves Pereira – Hospital de Vila Franca de Xira

12:00		
			

Microrganismos problema: ESBLs, Pseudomonas e MRSA
Dra. Leonor Pássaro – Merck Sharp and Dohme

12:30

Almoço de trabalho

14:00		
			

Quando e como iniciar um antibiótico; quando esperar
Dra. Carolina Paulino – Hospital S. Francisco Xavier

14:30		
			

Como avaliar a resposta à terapêutica. Biomarcadores. Descalação
Dra. Carolina Paulino – Hospital S. Francisco Xavier

15:00		
			

Tempo de antibioterapia; Switch iv-oral
Dra. Leonor Pássaro – Merck Sharp and Dohme

15:45		
			

Sépsis da comunidade. Estratégia antibiótica
Dra. Carolina Paulino – Hospital S. Francisco Xavier

16:30

Pausa para café

17:00		
			

Sépsis nosocomial. Estratégia antibiótica
Dra. Leonor Pássaro – Merck Sharp and Dohme

17:30		
			
			
			

Pontos a reter. Dúvidas
Dr. João Gonçalves Pereira – Hospital de Vila Franca de Xira
Dra. Carolina Paulino – Hospital S. Francisco Xavier
Dra. Leonor Pássaro – Merck Sharp and Dohme

18:00

Encerramento
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COMUNICAÇÕES ORAIS
CO3-18/11
INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA NA MELHORIA DA QUALIDADE
DO PROGRAMA DE APOIO À PRESCRIÇÃO ANTIBIÓTICA
AUTORES:
Helena Duarte1, Gisela Costa1, Margarida Coelho1, Jorge Felix2, Armando Alcobia1
Hospital Garcia de Orta, EPE
Exigo Consultores

1
2

INTRODUÇÃO:
A implementação efectiva do Programa de Apoio à Prescrição Antibiótica (PAPA) é essencial para a gestão do Risco Clínico.
A infecção adquirida em internamento hospitalar e o aumento das resistências bacterianas são problemas relacionados com
implicações directas na segurança do doente e nos custos do internamento(maior duração da terapêutica antibiótica) .
OBJECTIVOS:
O objectivo da intervenção farmacêutica no GCL-PPCIRA foi diminuir o número de prescrições antibióticas inapropriadas (sem
resultados analíticos ou protocolos terapêuticos aprovados), a duração da terapêutica e optimizar o controlo de infecção hospitalar e em ambulatório.
MÉTODOS:
Estudo prospectivo longitudinal. As prescrições de quinolonas e carbapenemos dos doentes admitidos entre Junho de 2015
e Maio de 2016 foram sinalizadas pelas farmacêuticas do PPCIRA que reviram diariamente os processos clínicos classificando
as prescrições em empíricas conforme, não conforme e documentadas. Se necessário as prescrições são alteradas pelo médico
responsável pelo PAPA. Para a análise da duração terapêutica foram utilizados testes não paramétricos Mann-Whitney-Wilcoxon
e Kruskal Wallis. Para investigar a associação entre presença/ausência de microrganismos multirresistentes e a alta com/sem
antibiótico foi usado o teste qui-quadrado. Análise estatística: Stata 10.1 (nível significância 5%).
RESULTADOS:
No período em estudo foram sinalizados 618 doentes com idade média 68 ± 16,6 anos. Identificaram-se 54,9% doentes do sexo
masculino. Analisaram-se 733 prescrições: carbapenemos (71%) e quinolonas (29%). O local de infecção mais frequente foi a
infecção do tracto urinário (31,3%). Relativamente à terapêutica prescrita foram alvo de intervenção: 150 (20.4%) empíricas conforme, 275 (37,5%) empíricas não conforme, 231 (31,5%) documentadas e 77 (10,5%) de acordo com os protocolos aprovados
na instituição. A duração média da terapêutica variou de acordo com o tipo de prescrição: 9,4 dias nas documentadas, 8,8 nas
empíricas, 7.1 de acordo com o protocolo e 6 dias nas empíricas não conforme (p=0,0001). Foram alteradas pela comissão 118
prescrições (16,1%). A intervenção permitiu reduzir a duração média da terapêutica em 3,7 dias (p<0,0001). Verificou-se que
dos 362 isolamentos microbiológicos 55,5% eram multirresistentes. Os doentes que tivera m alta com prescrição de antibiótico
para ambulatório (23,7%) tiveram uma duração média de terapêutica em internamento menor (6,4 dias p=0,0001) e menor %
de microrganismos multirresistentes (p<0.001). Verificou-se o óbito de 14,6% dos doentes e em 14 (13,1%) dos quais a morte foi
directamente atribuída à infecção (DGH).
CONCLUSÕES:
A intervenção farmacêutica atempada permitiu uma diminuição estatisticamente significativa da duração da terapêutica. Foi
ainda possível diminuir a % de doentes com alta e prescrição de antibiótico cumprindo assim um dos objectivos do PAPA a nível
Nacional. O investimento na vigilância epidemiológica e dos protocolos de profilaxia e terapêutica antibiótica revelou-se eficaz
na gestão do risco clínico e da segurança do doente.
BIBLIOGRAFIA:
Despacho nº 3844-A/2016.
NOTAS:
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COMUNICAÇÕES ORAIS
CO41-18/11
FARMACOTECNIA ADAPTATIVA – IMPACTO ECONÓMICO

AUTORES:
Armando Alcobia, Marta Brito
Hospital Garcia de Orta, EPE

INTRODUÇÃO:
Desde o século XIX que a manipulação de preparações galénicas em farmácia hospitalar diminuiu drasticamente. Contudo, a
farmacotecnia não se tornou uma ciência obsoleta, pelo contrário, tem um papel cada vez mais preponderante ao dar respostas
adaptadas, não só a grupos de doentes com perfis fisiopatológicos singulares mas também, às lacunas no mercado do medicamento e à realidade económica actual. (1)(2)
OBJECTIVOS:
Avaliar o impacto económico associado à produção de cápsulas de ácido quenodesoxicólico (AQ) 250 mg, dexametasona (Dx)
4 mg e 10 mg e acetato de zinco (AZ) 50 mg no sector de farmacotecnia em farmácia hospitalar.
MÉTODOS:
Comparação dos custos de importação vs. produção de cápsulas de AQ 250 mg, Dx 4 mg e 10 mg e AZ 50 mg.
RESULTADOS:
A produção de AQ 250 mg em farmácia hospitalar permitiu uma redução do custo em 99% face ao valor de importação, de 45
euros/cápsula para 0,49 euros/cápsula. A Dx importada (8 mg) tinha um custo de 1,17 euros; ao serem produzidas cápsulas de 4
mg e de 10 mg os custos diminuíram para 0,30 euros e 0,34 euros, respectivamente (redução média de 73%). No caso do AZ 50
mg, o valor unitário por importação fixava-se nos 1,6 euros, diminuindo-se para aproximadamente 0,28 euros/cápsula (redução
do custo em 82%). (3)(4)
CONCLUSÕES:
O AQ utiliza-se para o tratamento da Xantomatose Cerebrotendinosa, sendo um “medicamento órfão”, descontinuado em vários países. Entre 2012 e 2015, adquirindo AQ por importação, gastavam-se anualmente 50 650 euros por doente. Com a produção de cápsulas de 250 mg este valor reduziu-se para 540 euros, representando uma poupança anual de mais de 50 000 euros
por doente. Com a produção de cápsulas de AZ 50 mg o custo anual do tratamento da doença de Wilson diminuiu de 1 700
euros para 300 euros. (1)
No mercado nacional apenas estão disponíveis formulações orais sólidas de 0,5 mg de Dx, pelo que a produção de cápsulas
permitiu não só reduzir o custo unitário, mas também produzir dosagem mais adaptadas às necessidades.
A produção de medicamentos em farmácia hospitalar dá resposta a diversas lacunas terapêuticas, protegendo o doente de
rupturas pontuais de mercado e da descontinuação de princípios activos; permite a produção exacta, durante o tempo de tratamento adequado ao perfil fisiopatológico de cada doente, reduzindo significativamente o desperdício e os custos associados
à importação com qualidade e segurança inequivocamente asseguradas (1)(2).
BIBLIOGRAFIA:
(1) LEMOS, Lisete. Manipulação de Medicamentos na Farmácia Hospitalar. Revista da Ordem dos Farmacêuticos, n.º 96 (2011).
(2) UOMO, Ilaria; D’ARPINO, Alessandro; ROSSETTI, Maria Grazia; GIORGI, Silvano – Production of orphan drugs in the hospital
pharmacy: the Italian experience. Hospital Pharmacy Europe [Em linha]. Vol. 37 (2008). Disponível em http://www.hospitalpharmacyeurope.com/industry-news/production-orphan-drugs-hospital-pharmacy-italian-experience.
(3) HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE – SERVICIO DE FARMACIA – Preparación de Medicamentos. Formulación Magistral.
Madrid, 2010.
(4) CETMED; ANF – Formulário Galénico Português. Lisboa, 2005.
NOTAS:
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COMUNICAÇÕES ORAIS
CO66-18/11
ESTABILIDADE DE UMA SOLUÇÃO ORAL DE CITRATO DE POTÁSSIO
20% ISENTA DE SACAROSE
AUTORES:
Filipa Cosme Silva1, Joana Marto1, Ana Salgado1, Paula Machado2, Alexandra Silva2, António J. Almeida1
CHLN-HSM, iMed.ULisboa
Laboratório de Controlo Microbiológico, ADEIM, Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

1
2

INTRODUÇÃO:
O citrato de potássio é utilizado como alcalinizante sistémico, em situações em que é desejável manter a urina alcalina durante
um longo período de tempo, nomeadamente na nefrolitíase. É também usado no controlo da acidose metabólica crónica associada à IRC. Constitui uma alternativa à solução de Shohl quando a administração de sais de sódio se encontra contra-indicada.
Em Portugal não existe disponível no mercado nenhuma formulação oral de citrato de potássio 20%, o que implica a preparação de medicamentos manipulados que preencham esta lacuna terapêutica. O FGP também não inclui qualquer fórmula oficinal tornando-se essencial o desenvolvimento de uma formulação magistral estável e adaptada à administração pediátrica. Uma
vez que se pretende administrar esta terapêutica em crianças em dieta cetogénica, torna-se fundamental o desenvolvimento
de uma formulação sem sacarose para subsituir a que presentemente se prepara e que contém sacarose na sua constituição.
OBJECTIVOS:
Desenvolvimento, caracterização e estudo de estabilidade físico-química e microbiológica de uma nova formulação magistral
de citrato de potássio 20%, isenta de sacarose e adequada à administração em pediatria.
MÉTODOS:
Foram formuladas três soluções orais de citrato de potássio a 20% a partir de matéria-prima e sem sacarose na sua constituição,
diferindo apenas no edulcorante utilizado: a solução A continha essência de banana, a B sacarina e a C sucralose.
Os estudos realizados incluíram a avaliação dos caracteres organolépticos (cor, odor, aspecto, sabor), avaliação do pH, doseamento da substância activa por hplc e eficácia dos conservantes (5.1.3).
A estabilidade físico-química e microbiológica será avaliada nos dias 1, 15, 30, 60, 120 e 180 e serão efectuadas de acordo com
a monografia das preparações líquidas para uso oral da Ph Eur 7.
RESULTADOS:
As soluções orais foram preparadas utilizando metodologias aplicáveis em farmácia hospitalar ou comunitária.
A solução oral C foi aquela que mostrou ter uma palatabilidade mais adequada uma vez que foi a única que revelou mascarar
de um modo mais efectivo o sabor característico do potássio. Esta avaliação foi efectuada utilizando uma amostra simples de 10
pessoas. Revelou ser incolor, inodora, aspecto límpido e pH 6.
O ensaio de estabilidade ainda se encontra em curso.
CONCLUSÕES:
O desenvolvimento de medicamentos manipulados verdadeiramente adaptados aos doentes a que se destinam, nomeadamente doentes pediátricos e em dieta cetogénica, é uma área fundamental na prática clínica da farmácia hospitalar.
Foi desenvolvida uma formulação líquida de citrato de potássio 20% isenta de sacarose com características farmacotécnicas
adequadas à administração oral.
Após conclusão dos ensaios de estabilidade, pretende-se fazer um estudo de utilização clínica para avaliar a aceitabilidade global dos doentes à formulação desenvolvida.
BIBLIOGRAFIA:
Martindale– The complete drug reference, Pharmaceutical Press, 36ª edição, Londres, 2009
EUROPEAN PHARMACOPOEIA 7.0 2010
NOTAS:
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COMUNICAÇÕES ORAIS
CO77-18/11
IMPACTO DA CENTRALIZAÇÃO DA PREPARAÇÃO DE INFLIXIMAB

AUTORES:
Vasco Rodrigues, Cristina Carvalho
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.

INTRODUÇÃO:
O infliximab (IFX) é um anticorpo monoclonal, utilizado em Dermatologia, Reumatologia e Gastrenterologia, introduzido no
mercado pela primeira vez em 1999. Encontra-se comercializado como biossimilar desde 2013. Tendo em conta a escassa experiência com medicamentos biossimilares, optou-se pela introdução do IFX biossimilar apenas nos doentes a iniciar tratamento.
A preparação de IFX inovador é realizada pela equipa de enfermagem nos respectivos Serviços, mas, de forma a garantir um
maior controlo do circuito do medicamento e a completa rastreabilidade das preparações, os Serviços Farmacêuticos assumiram a preparação centralizada do IFX biossimilar.
OBJECTIVOS:
Com este estudo pretendeu-se estimar o impacto económico e os recursos necessários para a preparação centralizada de todos
os tratamentos com IFX realizados no Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.
MÉTODOS:
Analisaram-se todos os doentes em tratamento com IFX durante o primeiro trimestre de 2016. Para o cálculo do número médio
de ampolas utilizadas no tratamento de um doente no trimestre, foram considerados apenas os doentes em continuação de
tratamento, ou seja, os que iniciaram tratamento antes do quarto trimestre de 2015 e que o mantinham no segundo trimestre
de 2016 (IFX preparação nos serviços, n=194; IFX preparação centralizada, n=21). Calculou-se também o tempo médio gasto
por preparação e o número médio de preparações por doente por dia, utilizando a totalidade das preparações de IFX realizadas
pelos Serviços Farmacêuticos no primeiro trimestre de 2016 (n=102).
RESULTADOS:
O número médio de ampolas utilizadas no tratamento de um doente no trimestre foi de 7,55 para a preparação nos serviços e de 7,29 para a preparação centralizada, resultando assim uma poupança anual aproximada de 1,06 ampolas/doente.
Considerando o número total de doentes tratados com IFX no ano de 2015 (n=303), estima-se uma poupança anual de 322
ampolas com a preparação centralizada.
Calculou-se o número médio de preparações por doente por trimestre (1,89) e determinou-se o número médio de preparações
por dia (8,67), tendo em conta o número de doentes tratados em 2015. O tempo médio por preparação foi de 14,1 minutos. Com
estes resultados, estima-se a ocupação de uma equipa/câmara de fluxo de ar laminar durante 2,04 horas por dia.
CONCLUSÕES:
Os anticorpos monoclonais são medicamentos de elevado impacto orçamental. A sua preparação centralizada nos Serviços
Farmacêuticos permite, para além do acréscimo de segurança para o doente e da menor ocupação do tempo de enfermagem,
uma poupança no número de ampolas utilizadas e consequentemente no custo de tratamento por doente. Por outro lado, pelo
elevado número de doentes tratados no nosso centro hospitalar, representará um acréscimo significativo de trabalho para os
Serviços Farmacêuticos.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:
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COMUNICAÇÕES ORAIS
CO34-19/11
SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DA OPÇÃO DE PRESCRIÇÃO
“MEDICAMENTO DO DOENTE” NO HOSPITAL X
AUTORES:
Maria Teresa Pinto dos Santos de Morais Antas, Ana Virgínia Torres Fernandes Ferreira da Costa, Maria Francisca Pimentel
Perestrelo de Deus Figueira, Maria Cecília Guilherme Martins, Maritza Cleotilde Machado da Silva, Selene de Jesus Henriques
Silva, Maria da Graça Pardelhas Almeida Brazão Santos
Hospital de São José, CHLC

INTRODUÇÃO:
No ato de internamento muitas vezes os doentes encontram-se medicados para situações clínicas não relacionadas com a causa
do internamento mas relacionadas com comorbilidades(1).
A prescrição médica em ambiente hospitalar deve ter em atenção o formulário do hospital e os protocolos terapêuticos aprovados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). Se, após avaliação por parte do clínico, se justificar a manutenção da
terapêutica habitualmente feita em ambulatório e desde que não exista similar ou substituto no formulário pode ser necessário
utilizar a medicação do próprio doente para não interromper as terapêuticas crónicas(1). Estes medicamentos devem ser objecto de prescrição e constar do perfil farmacoterapêutico(1,2) através da opção de prescrição “Medicamento do doente” (MD) no
sistema de gestão integrada do circuito do medicamento (SGICM) .
OBJECTIVOS:
Caracterizar os medicamentos de alerta máximo (MAM) prescritos nos serviços de internamento do hospital como MD, tendo
em vista propor a adopção de medidas de melhoria que incrementem a segurança do doente.
MÉTODOS:
Abordagem prospectiva com recolha de dados correlacionados com cada primeira utilização da opção de prescrição MD, no
período entre 1 de Abril e 31 de Maio de 2016, através do SGICM. A análise incidiu nos serviços de internamento Medicina 2,
Medicina 4, Cirurgia Geral, Cirurgia Maxilo Facial, Otorrinolaringologia, Urologia, Oftalmologia, Cirurgia Plástica e Reconstrutiva,
Neurocirurgia, Unidade de Fraturas e Unidade Vertebro Medular.
RESULTADOS:
No período estudado foram detectadas e analisadas 220 utilizações da opção de prescrição MD que correspondem a um universo de 160 doentes. A análise desta opção de prescrição mostra que 14% das prescrições de MD correspondem a MAM, sendo
que 15 prescrições foram efectuadas no serviço Medicina 2, 6 na Neurocirurgia, 4 na Medicina 4, 2 na Cirurgia Maxilo Facial, 2 na
Cirurgia, 1 na Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, 1 na Unidade de Fracturas. Quanto à distribuição por grupo farmacoterapêutico
52% correspondem ao grupo 8.4.2, 35% ao grupo 4.3.1.3, 10% ao grupo 2.12 e 3% ao grupo 16.1.8.
CONCLUSÕES:
Foi decidido reportar à CFT os resultados do estudo e sugeridas estratégias de minimização do risco associado à utilização
desta opção de prescrição, nomeadamente: incorporação de um alerta informático específico no SGCIM associado à opção de
prescrição MD; elaboração e divulgação na INTRANET de procedimento relativo à utilização da opção de prescrição MD e de
materiais de suporte à decisão clínica e prescrição dos MAM que integram as terapêuticas crónicas da população assistida em
internamento pelo hospital.
BIBLIOGRAFIA:
Procedimentos Multissetoriais – 1.Utilização de medicação própria do doente e 2.Prescrição de Medicamentos; 3.Norma
n.º 14/2015 de 6/8/2015 – Lista de medicamentos de alerta máximo.
NOTAS:
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COMUNICAÇÕES ORAIS
CO47-19/11
RECONCILIAÇÃO TERAPÊUTICA – O RESULTADO DE UMA EXPERIÊNCIA

AUTORES:
Célia Sofia Silva Bidarra Vaz, Jorge Manuel Gonçalves Aperta
ULS da Guarda, EPE

INTRODUÇÃO:
A reconciliação de medicação é um processo destinado a evitar erros com medicamentos nos pontos de transição do doente.
Consiste em obter o perfil farmacoterapêutico do domicílio e compará-lo com a prescrição hospitalar a transição. Se se encontram discrepâncias estas devem ser consideradas e, se necessário, modificar a prescrição. Os erros de medicação são uma das
principais causas de morbilidade nos doentes. Deficiências na comunicação de informações são responsáveis por até 50% dos
erros de medicação e até 20 % dos eventos adversos a medicamentos em hospitais.
Quando se realiza a revisão da história clínica, demonstra-se que metade dos erros na administração de medicamentos está
relacionada com a transição nos cuidados de saúde ou alterações dos responsáveis pelo doente.
Entre as discrepâncias que ocorrem entre os medicamentos que o doente tomava antes da admissão hospitalar e a prescrição
hospitalar, temos:
• Descontinuação de medicação crónica necessária durante o internamento;
• Continuação de medicação crónica contra-indicada ou desnecessária;
• Duplicação terapêutica entre medicação crónica não suspensa e a prescrição de nova medicação.
• Modificação injustificada de dose/frequência e/ou via de administração de medicação crónica.
OBJECTIVOS:
A implementação de um programa de reconciliação terapêutica teve como principais objetivos a adoção de uma cultura de
segurança focada na melhoria do sistema, a identificação, prevenção e gestão dos erros na reconciliação de medicamentos e
estabelecer um procedimento local para a reconciliação de medicamentos que se ajuste à realidade do nosso serviço.
MÉTODOS:
É um estudo retrospetivo, durante o período de Janeiro a Junho de 2015. O programa de reconciliação terapêutica foi iniciado
no serviço de Medicina B e foi feito a 30 doentes.
RESULTADOS:
Foram prescritos 339 medicamentos do domicílio do doente, tendo ocorrido 198 discrepâncias (58%). A discrepância mais
frequente foi a omissão de prescrição, tendo ocorrido 174 vezes, 87,9%. Do total de discrepâncias, 44 foram intencionais (22%)
e 154 não intencionais (78%). Após intervenção farmacêutica foram aceites 31% das discrepâncias foram corrigidas, mas 69%
não foram aceites.
CONCLUSÕES:
Do estudo realizado pode-se concluir que esta será uma área de intervenção do farmacêutico hospitalar, pois o valor de discrepâncias encontrado é elevado, o que poderá conduzir a problemas graves relacionados com medicamentos.
BIBLIOGRAFIA:
• Calderón Hernandez, B et al. “Conciliación de los medicamentos en los servicios de urgências”. Emergencias 2013; 25: 204-217;
• Societat Catalana de Farmàcia Clínica. “Guía para la implantación de programas ce Conciliación de la Medicación en los centros
sanitários”. Enero 2009.
NOTAS:
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COMUNICAÇÕES ORAIS
CO51-19/11
AVALIAÇÃO DE INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ONCOLOGIA –
CANCRO COLORECTAL
AUTORES:
Patrícia Cavaco1, Ana Sofia Santos1, Brenda Madureira1, Carla Lopes1, Erica Viegas2, Fátima Falcão2

Hospital de S. Francisco Xavier, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO)
Hospital de S. Francisco Xavier, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO), Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

1
2

INTRODUÇÃO:
Uma interacção medicamentosa é uma resposta clínica ou farmacológica em que os efeitos de um fármaco são alterados pela
presença de outro. A interacção entre fármacos pode levar a diminuição da eficácia ou aumento da toxicidade. As interacções
em oncologia são de particular importância devido à estreita margem terapêutica e toxicidade dos antineoplásicos. A incidência de interacções aumenta em doentes polimedicados, o que é muito comum em doentes oncológicos, dado que frequentemente apresentam outras comorbilidades.
OBJECTIVOS:
Identificação de interacções medicamentosas entre regimes baseados em fluoropirimidinas e outra terapêutica em curso, em
doentes com cancro colorectal (CCR).
MÉTODOS:
Estudo descritivo, observacional, retrospectivo referente ao período compreendido entre Janeiro e Março de 2014, num hospital geral, central, onde está sediada a oncologia de um Centro Hospitalar. Foram incluídos todos os doentes com diagnóstico de
CCR que iniciaram terapêutica com regimes baseados em fluoropirimidinas. A recolha de informação foi efectuada por consulta
do processo clínico e outros registos hospitalares. Os dados foram registados e tratados em Microsoft Excel 2010. A avaliação
das interacções foi efectuada utilizando a base de dados Lexi-Interact. Sempre que foram identificadas interacções com classificação de risco D e X o farmacêutico responsável contactou o médico assistente.
RESULTADOS:
Foram analisados os perfis farmacoterapêuticos de 43 doentes, 29 dos quais, tinham medicamentos prescritos para o tratamento de outras patologias, sendo mais prevalentes os fármacos do Aparelho Cardiovascular (n=45) e do Sistema Nervoso Central
(n=26). A média de medicamentos prescritos por doente foi de 3.7 (min=1; máx=10). Foi avaliada a existência de interacções
entre os protocolos de quimioterapia prescritos (5-FU +/- folinato de cálcio n= 8; FOLFOX n= 8; FOLFIRI n=7; outros n= 6) e a
outra terapêutica. Identificaram-se 34 interacções, com a seguinte classificação de risco, C (monitorização dos efeitos secundários; n=10), D (considerar modificação da terapêutica; n=23) e X (evitar combinação; n=1), com uma média de 1,2 interacções
por perfil analisado. Os fármacos que mais contribuíram para as interacções identificadas foram a dexametasona (n=20) e o
fluorouracilo (n=8).
CONCLUSÕES:
O presente estudo permitiu identificar a necessidade de intervenção farmacêutica na área das interacções medicamentosas
contribuindo para a melhoria da segurança do doente oncológico. A identificação das interacções mais frequentes permitirá a
inclusão de alertas no sistema de prescrição informatizada, acessíveis ao médico no momento da prescrição.
BIBLIOGRAFIA:
Frequent interactions between chemotherapy and community-dispensed drugs in a continuous screening programme; M. Crul,
K.D. Yap, W.E. Terpstra; European Journal of Hospital Pharmacy April 2012 Vol 19 No 2
NOTAS:
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COMUNICAÇÕES ORAIS
CO74-19/11
AVALIAÇÃO DA INCLUSÃO DO QUESTIONÁRIO BMQ-ESPECÍFICO NA CONSULTA
FARMACÊUTICA DE VHC E VIH/SIDA NO HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO (HBA)
AUTORES:
Pedro Cardoso, Miriam Capoulas, Sara Manso, Pedro Vicente, Patrícia Batista Santos, Eduardo da Costa, Cláudia Santos
Hospital Beatriz Ângelo (HBA)

INTRODUÇÃO:
A não adesão à terapêutica é um problema de saúde pública com elevado impacto global. As causas da não adesão, assim como
os seus custos e repercussões no sistema de saúde e na sociedade em geral, têm sido exaustivamente estudadas nas últimas
décadas e realçam a necessidade de mecanismos que permitam compreender as razões deste fenómeno e direcionar as intervenções dos profissionais de saúde.
As doenças como a infeção pelo VHC e VIH/SIDA exigem o acompanhamento farmacêutico do doente, providenciando informação sobre medicamentos, interações e efeitos adversos importantes, sempre considerando o doente como parte integrante
do seu tratamento.
O questionário BMQ-específico (Beliefs about Medicines Questionnaire) foi introduzido na Consulta Farmacêutica do HBA de
forma faseada. Tendo sido utilizado em rotina, pela primeira vez, na consulta de VHC, com início em janeiro de 2015, aplicado
na primeira e na última consulta. Na consulta de VIH/SIDA o questionário foi aplicado pela primeira vez em maio de 2016, nas
segundas consultas (no segundo levantamento de medicação).
OBJECTIVOS:
Avaliar o impacto do questionário BMQ-específico nas consultas de VHC e VIH/SIDA, referentes ao período de 2015 e 2016.
MÉTODOS:
Foram validados e analisados todos os dados recolhidos neste período, referentes aos questionários BMQ-específico realizados
nas consultas farmacêuticas de VHC e VIH/SIDA, e disponibilizados nas bases de dados em Excel dedicadas.
RESULTADOS:
Foram validados e analisados 231 questionários BMQ-específico aplicados a doentes com VHC (em primeiras e últimas consultas) e 31 questionários BMQ-específico aplicados a doentes com VIH/SIDA (em segundas consultas). Observou-se que do total
de questionários realisados nas consultas de VHC, 44 (19,2%) apresentaram um score negativo. Na amostra dos questionários
efetuados nas consultas de VIH/SIDA, 7 (22,6%) apresentam score negativo.
Quando analisados todos os questionários quanto à distribuição de score positivo, nos BMQ-específico VHC 61,7% apresentaram um score entre [0;10[ e 19,5% entre [10;25]. Nos doentes seguidos na consulta de VIH/SIDA, 58% obtiveram score entre
[0;10[ e 19,3% entre [10;25].
No caso específico dos doentes acompanhados na consulta de VHC, foi identificada uma tendência de aumento do score do
questionário BMQ-específico da primeira para a segunda consulta.
CONCLUSÕES:
Os questionários BMQ-específico permitiram identificar os doentes com maior probabilidade de não adesão. A análise da distribuição de score permite estratificar os doentes quanto à necessidade de intervenção farmacêutica.
Uma observação importante foi o impacto positivo das consultas farmacêuticas VHC no score global, reforçando a importância
da intervenção farmacêutica no acompanhamento destes doentes.
Em suma, os questionários BMQ-específico constituem uma ferramenta importante na caracterização da adesão à terapêutica
dos doentes com VHC e VIH/SIDA, permitindo a avaliação do impacto da consulta farmacêutica.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:
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P1
EXPERIÊNCIA DO CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA NO TRATAMENTO
DE DOENTES COM CANCRO DA PRÓSTATA RESISTENTE À CASTRAÇÃO
COM ABIRATERONA E ENZALUTAMIDA
AUTORES:
Manuel Morgado, Idalina Freire, Inês Eusébio, João Ribeiro, Mónica Guardado, Rita Moras, Rita Palmeira de Oliveira, Rute Duarte,
Sandra Morgado, Olímpia Fonseca
Centro Hospitalar Cova da Beira

INTRODUÇÃO:
Estudos recentes revelam que o cancro da próstata resistente à castração (CPRC) depende da via de sinalização dos recetores
de androgénios, que se mantém ativa para a sobrevivência e crescimento celular tumoral.1 Desta forma, surgiram novos inibidores desta via de sinalização que vieram alterar o paradigma do tratamento do CPRC, tais como o acetato de abiraterona e a
enzalutamida.
OBJECTIVOS:
Analisar retrospetiva e comparativamente os resultados disponíveis, em termos de eficácia e segurança, da abiraterona/prednisolona (ABI) e da ezalutamida (ENZ) no tratamento de doentes com CPRC seguidos no Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB).
MÉTODOS:
Análise retrospetiva dos resultados obtidos nos doentes com CPRC tratados com ABI ou ENZ, desde a introdução destes medicamentos no CHCB, em novembro/2013 e fevereiro/2015, respetivamente, até abril/2016. Os resultados disponíveis foram
submetidos a uma análise de sobrevivência de Kaplan-Meier. Os efeitos adversos (RAMs) foram classificados de acordo com a
Common Terminology Criteria for Adverse Events v4.03 (CTCAE).
RESULTADOS:
Durante o período em estudo, 10 doentes foram tratados com ABI e 11 doentes foram tratados com ENZ. A idade média dos
doentes no início do tratamento com ABI ou ENZ foi, respetivamente, de 71 (52 – 90) e de 74 (64 – 74), tendo o período de
follow-up médio sido de 11,0 (0,1 – 24) meses para a ABI e de 6,7 (2 – 15) meses para a ENZ. A taxa de adesão ao tratamento
farmacológico foi de 99,9% para a ABI e de 98,0 % para a ENZ. Dos doentes que iniciaram terapêutica com ABI, 5 descontinuaram o tratamento: 2 devido a RAMs de grau 2 (hipersensibilidade ou efeitos mineralocorticóides) e 3 devido a progressão
bioquímica, radiológica ou clínica. Dos doentes que iniciaram terapêutica com ENZ, 3 descontinuaram o tratamento: 1 doente
devido a RAMs de grau 2 (fadiga e perda de peso) e 2 devido a progressão radiológica, clínica ou bioquímica. Durante o período
de follow-up, não foi observada uma diferença estatisticamente significativa entre a ABI e a ENZ no que respeita à sobrevida
livre de progressão da doença (a mediana foi de 14,0 meses [IC 95% 1,8 – 26,2] para a ABI vs 10,0 meses [IC 95% 0,5 – 19,5] para
a ENZ; p=0,846). De igual modo, também não se observou uma diferença estatisticamente significativa entre a ABI e a ENZ no
que respeita à sobrevida global (a mediana não foi atingida em ambos os grupos; a sobrevida média global foi de 19,9 meses
[IC 95% 14,8 – 24,9] para a ABI vs 11,4 meses [IC 95% 8,1 – 14,6] para a ENZ; p=0,514).
CONCLUSÕES:
Não foi observada uma diferença estatisticamente significativa na sobrevida livre de progressão da doença nem na sobrevida
global dos doentes com CPRC tratados com ABI ou ENZ sem quimioterapia prévia. Do mesmo modo, não se observou uma diferença significativa na tolerabilidade aos dois medicamentos, a avaliar pelos “dropouts” devido aos efeitos adversos e elevada
taxa de adesão a ambos os tratamentos farmacológicos.
BIBLIOGRAFIA:
1- Attard G, Reid AH, Olmos D, de Bono JS. Antitumor activity with CYP17 blockade indicates that castration-resistant prostate
cancer frequently remains hormone driven. Cancer Res.2009;69:4937-40.
NOTAS:
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TOXOPLASMOSE CONGÉNITA – AS CORES, UMA ESTRATÉGIA DE COMPLIANCE

AUTORES:
Áurea Bravo1, Francisco Pires2, Ana Fernandes1
Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E.
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa
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INTRODUÇÃO:
A Toxoplasmose, zoonose por Toxoplasma gondii, infeção humana que pode resultar de: ingestão de quistos contidos nas carnes cruas, oocistos expelidos nas fezes de felinos, via placentária(taquizoítos).
Incidência mundial estimada de toxoplasmose congénita(TC)190.100 casos/ano [1].
Escassa informação sobre incidência/prevalência da toxoplasmose em Portugal, apesar de doença de declaração obrigatória
desde 2014.
Nenhum caso registado no relatório da Direção-Geral da Saúde(DGS)2011-2014.
Nenhum caso notificado no relatório do Agrupamento de Centros de Saúde-Pinhal Litoral 2011-2015 sobre a evolução das
doenças de declaração obrigatória.
Estudo retrospectivo 2009-2013, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, confirmou 695 casos de toxoplasmose adquirida, dos quais apenas 14 casos de TC.
Rastreio sistemático da toxoplasmose no programa nacional de gravidez de baixo risco da DGS.
A TC pode apresentar-se como uma doença neonatal moderada ou grave com variedade de manifestações clínicas: morte perinatal, coriorretinite, alterações neurológicas.
OBJECTIVOS:
Garantir sucesso terapêutico, visando o melhor prognóstico, através de cuidados farmacêuticos: manipulações magistrais, dispensa ativa, ensino à família, adesão e acessibilidade à terapêutica.
MÉTODOS:
Criança sexo feminino, nascida 30/05/2015, caso social, etnia cigana, pais muito jovens com baixa literacia, diagnóstico de TC e
valores iniciais de toxoplasma IgM 25,5AU/mL e IgG 4,0IU/mL.
Início tratamento:19/06/2015 com pirimetamina, sulfadiazina e ácido fólico, em manipulações galénicas adaptadas (12 meses) [2].
Estratégias de compliance: fornecimento gratuito da terapêutica; ensino rigoroso à “matriarca” da família; recurso a tabelas
visuais de posologia; técnicas de administração; acessibilidade por consulta farmacêutica próxima; envolvimento da segurança
social.
RESULTADOS:
Análise dos valores serológicos mostra resposta favorável à terapêutica.
Sem manifestação de efeitos secundários aos fármacos.
Adesão à terapêutica de 100%, confirmada por registos de dispensas e devolução de frascos entre consultas.
Aceitação da intervenção farmacêutica.
CONCLUSÕES:
No decorrer do estudo constatou-se que se trata de uma doença sub-notificada dado que não há registos, apesar da existência
de casos confirmados.
A TC é um diagnóstico pouco frequente, tornando-se um desafio as estratégias de compliance adotadas.
O recurso a cores e escalas visuais facilitou a adesão à terapêutica. Envolvimento da Segurança Social foi elo fundamental entre
Serviço Farmacêutico e família.
A consulta farmacêutica de proximidade foi fator indispensável na acessibilidade.
BIBLIOGRAFIA:
[1] Togerson, P.R.; Mastriacovo, P.; “The global burden of congenital toxoplasmosis: a systematic review”; Bull World Healt Organ;
91:501-508, 2013.
[2] Protocolos de Diagnóstico e Terapêutica em Infeciologia Perinatal, Sociedade Portuguesa de Pediatria, 2007.
NOTAS:
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EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE FARMACÊUTICA NO SETOR DE ENSAIOS CLÍNICOS
DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO CENTRO HOSPITALAR DO PORTO
ENTRE 2010 E 2015
AUTORES:
Pinheiro H., Almeida T., Caldeira A., Oliveira A., Matos A., Rocha P.
Centro Hospitalar do Porto

INTRODUÇÃO:
A intervenção do farmacêutico nos Ensaios Clínicos tem evoluído nos últimos anos, garantindo a segurança e rastreabilidade de
todo o circuito do medicamento experimental. [1]
OBJECTIVOS:
Descrever a atividade do Setor de Ensaios Clínicos dos Serviços Farmacêuticos e analisar a sua evolução, no Centro Hospitalar
do Porto, um hospital universitário com 800 camas e com 80 Ensaios Clínicos em curso, entre 2010 e 2015.
MÉTODOS:
Estudo retrospetivo da atividade do Setor de Ensaios Clínicos. Os dados recolhidos neste período foram: n.º de receções de
medicação e dispensas, n.º de preparações para administração IV, n.º de visitas de monitorização, de qualificação e de início do
Ensaio Clínico.
RESULTADOS:
Entre 2010 e 2015 observou-se um aumento no n.º de ensaios e no n.º de doentes aleatorizados. Verificou-se igualmente um aumento nas visitas de início e de monitorização, com exceção do ano 2013, em que ocorreu uma ligeira diminuição das primeiras.
Em 2012 e 2013 houve uma diminuição das preparações para administração IV. As restantes variáveis, receções, dispensas e
visitas de qualificação, aumentaram ao longo do período avaliado.
CONCLUSÕES:
No período avaliado, verificou-se um aumento significativo de todas as atividades do Setor.
Além das receções, dispensas e registos, a expansão do setor passou pelo desenvolvimento e melhoria de outras atividades,
tais como: acompanhamento das visitas de monitorização, de qualificação e de início; comunicação com os monitores nas diferentes fases do estudo; preparação de medicação para administração IV; disponibilização de informação ao doente e outros
elementos da equipa e desenvolvimento de plataformas informáticas.
Em 2013 observou-se um decréscimo no n.º de doentes e de dispensas, pelo facto de 11 dos estudos em curso não terem incluído doentes durante esse ano.
Em 2012 e 2013 assistiu-se a uma diminuição no n.º de preparações IV, relacionado com o facto de alguns Ensaios Clínicos com
início em 2013 não necessitarem de preparação prévia à dispensa, situação que se modificou a partir de 2014.
O farmacêutico da área dos Ensaios Clínicos, responsável pelo circuito do medicamento experimental, é um elemento da equipa de investigação fundamental na realização dos ensaios clínicos, e, em boa parte, da sua adequada coordenação e atividade
depende a correta execução dos estudos. [2]
BIBLIOGRAFIA:
La HO, Choi S, Lee SK, Ryu BE, Jan OY, Current status and future directions for clinical trials phamacy, Journal of the
PharmaceuticalSociety of Japan, 2011; 131 (6): 969-75
2
Clinical Trials Guidelines, Eudralex, EU PharmaceuticalInformations, Public Health, DG Health and Food safety, EuropeanComission.
Disponível em: http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-10/index_en.htm
1

NOTAS:
O grupo não tem conflito de interesses.
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INTERVENÇÃO DO GABINETE DE RISCO NA DETEÇÃO DE UM GRUPO
DE MEDICAMENTOS "LOOK-ALIKE, SOUND-ALIKE"
AUTORES:
Sara Azevedo, Olegário Carvalho, Celeste Barreto
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

INTRODUÇÃO:
O Gabinete de Risco (GR) visa garantir a segurança do doente no meio hospitalar, através de uma estratégia de identificação,
prevenção e controlo de fatores de risco. A existência de medicamentos que possuem nome ortográfico e/ou fonético e/ou
aspeto semelhante – medicamentos LASA (Look-Alike, Sound-Alike) – contribui para a ocorrência de incidentes relacionados
com a medicação.(1) Foi notificado por um serviço clínico uma grande similaridade entre três ampolas de vidro de fármacos utilizados em situações de urgência/emergência – Adrenalina 1mg/1ml, Atropina 1mg/1ml e Neostigmina 0,5mg/1ml. As ampolas
são iguais e da mesma marca, diferindo apenas na rotulagem. Uma potencial troca de fármaco pode originar danos graves no
doente. Após análise pelo GR, foram emitidas recomendações na utilização destes fármacos, aplicáveis também a outros medicamentos LASA.
OBJECTIVOS:
Desenvolvimento de estratégias internas para a utilização segura dos medicamentos LASA identificados.
Consciencialização da comunidade hospitalar para a existência de medicamentos LASA.
MÉTODOS:
Deslocação ao serviço notificador para análise das ampolas dos fármacos notificados, a sua identificação e respetivo armazenamento. Pesquisa de opções de aquisição de outras marcas, com apresentação distinta. Elaboração/divulgação de recomendações para a utilização segura destes fármacos.
RESULTADOS:
Apesar de as ampolas se encontrarem armazenadas em locais distantes, a similaridade da embalagem e o tamanho reduzido
das letras torna difícil a sua rápida identificação. Assim, o GR apresentou algumas recomendações de utilização: Aquisição de
ampolas de Adrenalina e Atropina de outro laboratório, que disponibiliza apresentações diferentes; Armazenamento separado
destes fármacos, sinalização com utilização de cores, negrito ou grafismo diferente; Aplicação do método de inserção de letras
maiúsculas na sua identificação (aDRENALina; aTROPina); Dupla verificação após reposição de stocks; Divulgação da existência
destes fármacos e potencial risco da sua troca.(2)
CONCLUSÕES:
O serviço notificador procedeu à implementação das medidas propostas. Não foram notificados incidentes na posterior utilização destes fármacos. A existência de medicamentos LASA pode originar trocas de medicação.(2) A sua célere identificação, bem
como a implementação de medidas no seu uso, aumentam a segurança do circuito. O GR, como grupo multidisciplinar, deve
promover a divulgação deste tema, nas diversas etapas do circuito do medicamento.
BIBLIOGRAFIA:
1. Norma n.º 020/2014 DGS de 30/12/2014 atualizada a 14/12/2015 ”Medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto
semelhantes”, Direcção-Geral da Saúde.
2. ”Look-Alike, Sound-Alike Medication Names”, Patient Safety Solutions, vol. 1, solution 1, May 2007, World Health Organization.
NOTAS:
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ESTUDO DE UTILIZAÇÃO DE PALMITATO DE PALIPERIDONA

AUTORES:
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Serviços Farmacêuticos do Hospital de Magalhães Lemos, EPE
Departamento de Ambulatório do Hospital de Magalhães Lemos, EPE
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INTRODUÇÃO:
A principal vantagem dos antipsicóticos injetáveis de ação prolongada é promover a adesão do doente à terapêutica. Tal propriedade é maximizada quando o tratamento é monitorizado pelos enfermeiros e há registo da prestação desse cuidado. Neste
contexto, se um doente falhar a administração do medicamento, de forma intencional ou não, tal é imediatamente detetado
o que facilita a intervenção da equipa pluridisciplinar (1). Neste hospital, os antipsicóticos injetáveis de ação prolongada são
administrados nos seguintes serviços: internamento, áreas de dia, visitas domiciliárias e consulta externa. Em Setembro de
2015, foi aprovada a introdução do palmitato de paliperidona no formulário interno para o tratamento de manutenção da esquizofrenia. Foi redigido protocolo terapêutico, com base nas indicações do Resumo das Características do Medicamento (2). O
protocolo considera três cenários: continuação do tratamento prescrito noutra instituição de saúde após avaliação clínica (A),
tratamento de insuficientes hepáticos e/ou com potencial de interações a nível hepático (B) e falta de adesão ao tratamento
(C). Exceto para a situação A, são considerados como admissíveis para o tratamento, indivíduos que reúnam, cumulativamente,
cinco características: idade compreendida entre 18 e 65 anos, resposta prévia a tratamento com risperidona ou paliperidona
oral, ausência de doença cardiovascular, ausência de compromisso renal e baixa probabilidade de experimentar situações que
contribuam para o aumento da temperatura corporal a nível central.
OBJECTIVOS:
Caracterizar o padrão de utilização de palmitato de paliperidona.
MÉTODOS:
Foi realizado um estudo prospetivo observacional entre 1 de Outubro de 2015 e 31 de Agosto de 2016. Foram incluídos todos
os doentes aos quais foi autorizada a administração de palmitato de paliperidona.
RESULTADOS:
Dos 123 doentes a quem foi administrado palmitato de paliperidona (41 mulheres), de idades compreendidas entre os 18 e 69
anos (=40), 2 doentes têm idade superior a 65 anos. Para 13 doentes foi invocado o cenário A, para 3, o cenário B e para 87 o
cenário C.
CONCLUSÕES:
Este estudo demonstrou que apesar do palmitato de paliperidona apresentar como mais valia terapêutica poder ser utilizado
no tratamento de insuficientes hepáticos e/ou com doentes com potencial de interações a nível hepático, a principal razão invocada para a sua prescrição foi a falta de adesão ao tratamento. Este estudo permitiu identificar a necessidade de caracterizar
o padrão de utilização dos outros antipsicóticos injetáveis de ação prolongada e de realizar estudos que comparem a eficácia e
a segurança dos referidos medicamentos nos doentes deste hospital.
BIBLIOGRAFIA:
1. NICE. Psychosis and schizophrenia in adults. Treatment and management. National Clinical Guideline Number 178. London.
NICE, 2014. Disponível em www.nice.org.uk/CG178, acedido em 31/8/2016.
2. EMEA. Resumo das Características do Medicamento. Xeplion. Disponível em http://www.ema.europa.eu, acedido em
31/8/2016.
NOTAS:
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA TERAPÊUTICA DE LEDISPAVIR/SOFOSBUVIR
EM DOENTES INFETADOS COM VÍRUS DA HEPATITE C
NA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS
AUTORES:
Graça Guerreiro Pereira, Ana Araújo, Ana Alves Ribeiro, Ana Maria Santos, Ana Miguel Durães, Ana Rocha, Carla Campos, Cecília
Mimoso, Joana Osório Martins, João Almeida Cocharra, Maria João Pacheco, Mariana Magalhães, Pedro Campos, Sofia Pinto,
Cristina Paiva
ULSM-Hospital Pedro Hispano

INTRODUÇÃO:
A infeção pelo vírus da hepatite C (VHC) é uma das principais causas de doença crónica no mundo. Surgiram novas terapêuticas,
sendo uma delas o alvo deste estudo, a associação de dose fixa de Ledipasvir com Sofosbuvir (Harvoni®) [1].
OBJECTIVOS:
Avaliação dos resultados dos tratamentos terminados em 2015 com Ledipasvir/Sofosbuvir, nos doentes com hepatite C, na
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, com base na carga viral.
MÉTODOS:
Seleção dos doentes que terminaram tratamento com Ledipasvir/Sofosbuvir até 31 de dezembro de 2015, com duração prevista de 12 ou 24 semanas. Foram analisadas as respetivas cargas virais. Os dados de consumo foram retirados da aplicação Sistema
de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento, Glintt HS, e a análise estatística foi efetuada recorrendo ao Microsoft Office
Excel 2010.
RESULTADOS:
Dos 122 doentes analisados, 64 correspondem a tratamentos de 12 semanas, 57 a tratamentos de 24 semanas e 1 tratamento
de 8 semanas. Um doente de 24 semanas apresenta carga viral positiva após a conclusão do tratamento e 1 faltou às análises,
para posterior avaliação da eficácia.
CONCLUSÕES:
Verificou-se uma resposta positiva a esta terapêutica, uma vez que 120 doentes (98,36%) terminaram o tratamento há pelo
menos oito meses e mantêm carga viral negativa.
BIBLIOGRAFIA:
[1] – NCBI, National Center for Biotechnology Information. Ledipasvir/Sofosbuvir (Harvoni): Improving Options for Hepatitis C
Virus Infection. Pharmacy and Therapeutics. Pharmacy ando Therapeutics. Vol. 40 (2015), p. 256-276 [Consult. 09/09/2016].
Disponível na Internet: URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378517/
NOTAS:
Sem conflito de interesses
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ANÁLISE DA DISPENSA DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS A DOENTES
COM PRESCRIÇÕES EXTERNAS AO HOSPITAL
AUTORES:
Elsa M. C. Guardado, Ana Isabel P.M. Correia, Maritza Clotilde Silva, Luís Manuel M. Bravo, Sara Siassipour Portugal, Critóvão M.
Junqueira
Centro Hospitalar Lisboa Central – H. S. José

INTRODUÇÃO:
De acordo com a Portaria n.º 48/2016 de 22 de março, a dispensa de medicamentos destinados ao tratamento artrite reumatóide (AR), espondilite anquilosante (EA), artrite psoriática (AP), artrite idiopática juvenil poliarticular (AIJP) e psoríase em placas
(PP) é efectuada exclusivamente através dos Serviços Farmacêuticos dos Hospitais do Sistema Nacional de Saúde.
OBJECTIVOS:
Quantificar qual o impacto económico que a Portaria 48/2016 representa no consumo total de medicamentos dispensados
a doentes em regime de ambulatório, no Hospital , tendo em conta que o mesmo não tem consulta da especialidade de
Reumatologia e Dermatologia.
MÉTODOS:
Análise retrospectiva dos registos mínimos e das cedências a doentes externos durante o período de janeiro de 2015 a junho de
2016 de medicamentos biológicos para o tratamento de AR, EA, AP, AIJP e PP.
RESULTADOS:
Num universo de 4222 doentes em regime de ambulatório, foram contabilizados 40 doentes (0.95%) ao abrigo da Portaria
48/2016: 24 com AR, 9 com EA, 6 com AP e 1 com PP. A distribuição do consumo por medicamento biológico foi a seguinte:
Etanercept 259.575,10€, Adalimumab 131.032,40€, Golimumab 88.225,80€ e Infliximab 5.999,50€. O consumo destes medicamentos corresponderam, no período em estudo, a 3,2% (484.832,80€) dos gastos em medicamentos dispensados em ambulatório e a 1.4% dos gastos totais de medicamentos do Hospital.
CONCLUSÕES:
Verificou-se que a dispensa de medicamentos biológicos a doentes externos ao Hospital para o tratamento de AR, EA, AP, AIJP e
PP correspondem a cerca de 1% do volume total de doentes em regime de ambulatório com um impacto económico significativo de 3,2%. Valor este superior ao orçamento despendido, em igual período, por vários serviços de internamento.
BIBLIOGRAFIA:
Portaria 48/2016 de 22 de março
NOTAS:
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MÉTODO “PRESS-AND-SEAL” NA REEMBALAGEM DE CITOTÓXICOS ORAIS

AUTORES:
Ana Isabel Costa, Andrea Sofia Silva, Clementina Varela

Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE

INTRODUÇÃO:
A reembalagem manual de citotóxicos em blister – “press-and-seal” – em câmara de segurança biológica é uma excelente alternativa ao uso da máquina de reembalar, uma vez que esta última solução pode esmagar os citotóxicos durante o processo de
reembalagem, deixar resíduos sobre as superfícies com que tiveram contato e implica a limpeza exaustiva da máquina entre
linhas de produção. Por outro lado, a reembalagem em frascos multidose da medicação dispensada ao doente em regime de
ambulatório é muito morosa e acarreta maior probabilidade de erro na administração.
OBJECTIVOS:
Efetuar a reembalagem de citotóxicos orais em unidose com segurança e garantia de qualidade, cumprindo as normas de boas
práticas em farmácia hospitalar.
MÉTODOS:
O sistema consiste em utilizar blisters em forma de placa destacáveis de cor âmbar, onde são colocados os comprimidos em
cada alvéolo, sendo posteriormente fechados com etiquetas aderentes, selando e criando uma embalagem com um determinado prazo de validade. Utiliza-se uma bandeja de espuma rígida, onde se encaixam os blisters para os fixar e facilitar a selagem
da etiqueta. É utilizado um rolo com a largura aproximada da bandeja para auxiliar a selagem. As etiquetas contêm o nome do
medicamento, dosagem, forma farmacêutica, prazo de validade, lote do fabricante e lote interno.
RESULTADOS:
O método “press-and-seal” foi implementado em Julho de 2016. Em dois meses foram reembalados 20 lotes com 798 unidades
de citotóxicos orais (lapatinib, melfalano, clorambucilo, lomustina, procarbazina, metotrexato).
Com este sistema, o tempo para a cedência de citotóxicos orais em regime de ambulatório diminui cerca de 20 minutos por
doente.
CONCLUSÕES:
Uma vez que usamos este sistema para um número reduzido de fármacos, o custo é bastante reduzido e compensado pelos
benefícios de segurança. Este sistema traz economia de tempo tanto para os profissionais de saúde, como para o doente em
regime de ambulatório, que não necessita de aguardar pela reembalagem em frasco multidose aquando do levantamento dos
medicamentos. Como vantagens adicionais temos a dispensa da quantidade exata para o tratamento do doente, com diminuição do risco de erro de administração.
É ainda um sistema simples, fiável e exige pouco treino.
BIBLIOGRAFIA:
http://www.pppmag.com/article/1718, acedido em 26/07/2016
http://gruposdetrabajo.sefh.es/farmacotecnia/images/stories/cursos/ACREDITACION_DE_LA_PREPARACION__DE_
CITOSTATICOS_ORALES_SEGUN_LA_GBPP._CURSO_PRECONGRESO_SEFH_2015_VALENCIA_1.pdf, acedido em 16/08/2016
NOTAS:
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IMPLEMENTAÇÃO DE CONSULTA FARMACÊUTICA NOS CUIDADOS DE SAÚDE
PRIMÁRIOS – ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO DE DOENTES IDOSOS
POLIMEDICADOS NUM CENTRO DE SAÚDE
AUTORES:
Maria do Carmo Duarte Gonçalves1, Sandra Isabel Silva Queimado1, Ana Rita Matos Salgueiro2, Ana Rita Rico Gonçalves2
ULSCB
UBI – FCS

1
2

INTRODUÇÃO:
Existe elevada frequência de doentes idosos com co-morbilidades e polimedicados. São conhecidos os problemas relacionados
com a polimedicação, resultantes de discrepâncias nas dosagens, posologias, interacções, efeitos adversos, falta de adesão e
duração inadequada de tratamento. Acresce que o idoso apresenta características fisiológicas próprias e heterogéneas que predispõem à iatrogenia medicamentosa. A acção do farmacêutico junto destes doentes, integrando a equipa de saúde, tem como
finalidade promover o uso racional dos medicamentos, optimizar terapêuticas e reduzir custos de saúde
OBJECTIVOS:
Detectar discrepâncias que diminuem a efectividade e segurança dos medicamentos em idosos polimedicados major.
Implementar a consulta farmacêutica de revisão de medicação, para doentes referenciados pelo Médico de Família. Integração
do farmacêutico na equipa multidisciplinar dos CSP
MÉTODOS:
Recolha de informação sobre medicação crónica do doente prescrita nos últimos 6 meses, consultando o processo clínico.
Elaboração do perfil farmacoterapêutico do doente. Observação do ‘saco’ de medicamentos e consulta farmacêutica com o
doente para recolha de informação. Análise comparativa entre a medicação prescrita e a medicação do ‘saco’ do doente para
detectar discrepâncias. Relatório com achados e recomendações a enviar ao médico assistente
RESULTADOS:
Amostra: 20 doentes; Média medicamentos/doente: 8; Patologias: hipertensão arterial (65%), doenças cardiovasculares (60%),
diabetes (50%), doenças reumatológicas (35%). Grupos terapêuticos frequentes: anti-hipertensores (23%); anti-diabéticos
(9,3%); inibidores das bombas de protões (9,3%); ansiolíticos, sedativos e hipnóticos (6,45%)
Discrepâncias: não adesão (21%); medicação não prescrita (39%); diferente dosagem (7%); diferente posologia (32%); duplicação terapêutica (5%); potenciais interacções moderadas (100%); potenciais interacções graves (40%); duração inadequada
tratamento (20%)
CONCLUSÕES:
A consulta farmacêutica permite a intervenção imediata do farmacêutico na correcção de erros não intencionais e não documentados, evitar PRM, melhorar a adesão e gestão terapêutica e prestar informação relevante ao Médico de Família. Releva o
papel do farmacêutico nos CSP, para promover o uso racional e responsável de medicamentos e terapêuticas complementares,
melhorando a qualidade de vida dos doentes, contribuindo para a eficiência e sustentabilidade do SNS.
BIBLIOGRAFIA:
Sabater D, Fernandez-Llimos F, Parras M, Faus MJ (2002). Tipos de intervenciones farmacêuticas en seguimento farmacoterapêutico. Seguimenteo Farmacoterapêutico; 3(2):90-97.
IV Figueiredo, MM Caramona, Fernandez-Llimos, MM Castel-Branco (2014), Resultados de serviços farmacêuticos centrados no
doente implementados em Portugal. Acta Farmacêutica Portuguesa 2014, vol.3, n.1, pp.15-22.
NOTAS:
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TRASTUZUMAB-EMTANSINA (TDM1) – A NOVA ERA DA INIBIÇÃO HER2

AUTORES:
Diogo Ramos, Patrícia Cabral, Mariana Banhudo

Hospital Santo Antonio dos Capuchos – Centro Hospitalar Central

INTRODUÇÃO:
A amplificação do gene HER2 ocorre em cerca de 20% dos carcinomas primários da mama e conduz à sobre expressão do
mesmo recetor. A descoberta do anticorpo monoclonal anti-HER2-Trastuzumab revolucionou a área oncológica e alterou o
paradigma terapêutico.
Os bons resultados desta terapêutica e o aparecimento de casos de resistência e progressão de doença, conduziram ao desenvolvimento de novos agentes anti-HER2 mais eficazes e seguros.
Nasceu assim o TDM1, conjugado do anticorpo anti-HER2 e citotóxico emtansina, um potente inibidor da polimerização da
tubulina. (1,2)
OBJECTIVOS:
Análise da efetividade e segurança do fármaco TDM1 nas doentes autorizadas para tratamento no CHLC, no período entre
Março de 2015 e Junho de 2016.
MÉTODOS:
Recolha e análise de dados a partir dos processos clínicos informatizados do Sistema de Apoio ao Médico e no programa de
gestão hospitalar CPC-HS (Companhia Portuguesa de Computadores, Heathcare Solutions S.A.).
RESULTADOS:
No período analisado, 7 doentes iniciaram tratamento com TDM1 com diagnóstico base de Carcinoma Ductal Invasivo – subtipo
molecular LumB (n=4), das quais 3 com RE+ e todas com RP+, e HER2+ type (n=3) – e Performance Status (PS) 0 (n=2), 1-2 (n=3)
e 3 (n=2).
A nível da análise de resposta imagiológica verificou-se 1 resposta completa, 3 doença estável, 1 progressão de doença, 1 morte
e 1 abandono voluntário de tratamento. O seguimento dos marcadores tumorais CEA e CA15.3 demonstrou evolução positiva
na resposta bioquímica em 6 doentes.
Foram identificados 42 eventos adversos sendo os mais frequentes: perturbações gerais (n=6), gastrointestinais (n=5), hematológicas (n=4), alterações a nível das enzimas séricas (n=6) e neurológicas (n=2). Apenas um evento de infecção no CVC conduziu
ao adiamento do tratamento e não houve registo de cardiotoxicidade.
CONCLUSÕES:
O TDM1 demonstrou ser um fármaco eficaz e seguro. Excluindo as duas doentes com PS3, que suspenderam tratamento, as
características clínicas enquadram-se na população do estudo que conduziu à aprovação do anticorpo. Prova do PS enquanto
determinante do benefício clínico. Quanto à segurança, o TDM1 demonstrou um perfil muito seguro e tolerável sem descontinuação por toxicidade ou cardiotoxicidade cumulativa tornando-se uma opção inovadora no tratamento do carcinoma da
mama metastático.
BIBLIOGRAFIA:
1 – Krop, I., Winer, E.P. – Trastuzumab emtansine: a novel antibody-drug conjugate for HER2-positive breast cancer. Clinical Cancer
Research. Vol. 20, n.º1 (2014), p.15-20 [Consult.13 Set.2016]. Disponível http://clincancerres.aacrjournals.org/content/20/1/15.
long
2 – Shen, K., Ma, X. et al – Safety and Efficacy of Trastuzumab Emtansine in Advanced Human Epidermal Growth Factor
Receptor 2–Positive Breast Cancer: a Meta-analysis. Scientific Reports. Vol. 6, n.º 23262 (2016) [Consult.13 Set.2016]. Disponível
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4793192/pdf/srep23262.pdf
NOTAS:
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INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR E EVOLUÇÃO DO PERFIL DE PRESCRIÇÃO
DE QUINOLONAS, CARBAPENEMOS E AGENTES ANTI-MRSA NO SERVIÇO
DE URGÊNCIA GERAL (SUG) DO HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO (HBA)
AUTORES:
Tiago Lobo1, Miriam Capoulas2, Carlos Palos2, Pedro Cardoso2, Humbero Melo2, Cláudia Santos2, Ana Sofia Corredoura2
Hospital Beatriz Ângelo
Hospital Beatriz Ângelo (HBA)

1
2

INTRODUÇÃO:
A utilização indevida de Quinolonas (QNL), Carbapenemos (CRB) e agentes anti-MRSA contribui para a emergência de estirpes
resistentes, pelo que a sua utilização deve ser o mais criteriosa possível.
Os serviços de urgência são locais de eleição para a implementação de políticas de utilização racional de antibióticos (AB), constituindo o local preferencial de início da terapêutica empírica com AB que tendencialmente se mantém durante o internamento.
O HBA dispõe de um sistema eletrónico de prescrição (SEP) condicionada ao contexto, do qual resultam notificações automáticas (NA) enviadas por e-mail e em tempo real, sempre que exista um desacerto entre o AB e a indicação (infeção ou profilaxia
específicas), ou sempre que sejam prescritos AB de prescrição condicionada, permitindo assim o início das ações de antibiotic
stewardship.
OBJECTIVOS:
Avaliar a evolução da utilização de AB condicionados em doentes internados no SUG do HBA, por amostragem, nos meses de
março de 2014, 2015 e 2016.
MÉTODOS:
Análise retrospetiva das NA geradas no contexto de prescrição de AB condicionados.
RESULTADOS:
No período em análise o SEP gerou, respetivamente, as seguintes NA: QNL n=76/48/29 (redução de 62% entre 2014 e 2016); CRB
n=36/40/20 (redução de 44%); anti-MRSA n=13/9/3 (redução de 77%).
A Levofloxacina foi a QNL mais prescrita, representando respetivamente, 59, 65 e 72% do total de QNL. Em relação aos CRB,
o Meropenem representou, respetivamente, 50, 85 e 90%. No que respeita aos Anti-MRSA, as NA foram quase exclusivamente
de Vancomicina, respetivamente 100, 89 e 100%.
As QNL foram sobretudo utilizadas nas infeções do trato urinário (ITU) e respiratório; os CRB nas ITU, infeções da pele e tecidos
moles e infeções ósseas. Os anti-MRSA foram sobretudo prescritos nas infeções da pele e tecidos moles e infeções ósseas.
Neste período foram efetuados via SUG, respetivamente, 882/878/906 internamentos (variação de 2,7% de 2014 face a 2016).
CONCLUSÕES:
Na amostra verificou-se uma redução global da prescrição inicial de QNL e anti-MRSA e, em menor escala, de CRB, nos doentes
internados via SUG, apesar do aumento de internamentos e crescente incidência de gram- produtores de ESBL provenientes do
exterior, limitando assim a diminuição da utilização dos CRB.
Esta evolução traduz o esforço faseado de várias intervenções, iniciadas com a introdução da distribuição por dose unitária
para doentes internados no SUG, com a respetiva validação farmacêutica e intervenção “in loco” (final de 2014), reforçadas pela
análise das notificações emitidas por parte do Grupo de Coordenação Local de Prevenção, Controlo de Infeção e Resistência aos
Antimicrobianos, no âmbito do plano de antibiotic stewardship (início de 2015), para além de ações de formação/sensibilização.
Em suma, é possível através de uma intervenção concertada e multidisciplinar, no âmbito de antibiotic stewardship, reduzir
significativamente a utilização de AB condicionados.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:
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COMPARAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE MISOPROSTOL COMPRIMIDO VAGINAL
E MISOPROSTOL SOLUÇÃO ORAL NA INDUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO (ITP)
AUTORES:
Ana Rita Guerreiro Queiroz

Maternidade Dr. Alfredo da Costa

INTRODUÇÃO:
A ITP é dos procedimentos médicos mais comuns em obstetrícia. Define-se como a estimulação de contractilidade uterina
previamente ao início do trabalho de parto espontâneo. O “gold standard” na ITP é o misoprostol, administrado por via vaginal
(50µg de 6h/6h, máximo 6 doses). Este é dispensado pelos Serviços Farmacêuticos (SF), e resulta do fracionamento manual em
quartos (absorção errática), de comprimidos de 200µg. A via oral também é eficaz, e apresenta benefícios (início de ação mais
rápido e administração facilitada). Publicações recentes indicam que a solução oral está associada a menor taxa de cesarianas
e de hiperestimulação uterina.
OBJECTIVOS:
Objectivo Principal: Comparar a segurança, eficácia e efeitos secundários na grávida e no feto do misoprostol via vaginal com a
solução oral de misoprostol, na ITP.
Objectivos Específicos:
• Objectivos Primários: Morbilidade materna e fetal; Parto vaginal em 24h; Taxa cesariana; Hiperestimulação uterina com
repercussão cardiotocográfica.
• Objectivos Secundários: Colo desfavorável em 24h; Hiperestimulação uterina sem repercussão cardiotocográfica; PTD
vaginal; MEC; Índice Apgar <7 ao 5.º minuto; Admissão UCIN; Efeitos secundários maternos GI; HPP; Satisfação da grávida.
Intervenção:
• Grupo Experimental: Solução oral misoprostol, 50µg de 6h/6h, máximo 6 doses. Administração de placebo: comprimido vaginal de 6h/6h, máximo 6 doses.
• Grupo Controlo: Comprimido vaginal misoprostol, 50µg de 6h/6h, máximo 6 doses. Administração de placebo: solução
oral com água, de 6h/6h, máximo 6 doses.
MÉTODOS:
Estudo clínico prospectivo, controlado, duplamente cego, N= 100. A solução é preparada nos SF, através da dissolução de
1000µg de misoprostol em 1000ml de água (C=1µg/ml). Os comprimidos vaginais são fracionados nos SF, a partir de comprimidos de 200µg.
• Critérios Inclusão: Gravidez única de termo/ 3ºT; Feto vivo; Índice de Bishop <7; Apresentação cefálica; EP <4000g.
• Critérios Exclusão: Mulheres com cicatriz uterina; CTG categoria ≥2; Gestação múltipla; RCF; Hemorragia ou ulceração
genital; Presença de tumores obstrutivos; malformações genitais; Paridade >3; Contractilidade> 3 contrações/minuto.
RESULTADOS:
Grelha observacional (protocolo), preenchida pela equipa de Enfermagem. Em curso.
CONCLUSÕES:
Em curso.
BIBLIOGRAFIA:
[1] ALFIREVIC, Z; WEEKS, A; Oral Misoprostol for Induction of Labour (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014.
[2] VELASCO, Longinos Aceituno [et al.] – Efficacy and safety of oral solution dosed misoprostol versus misoprostol vaginally in
labour induction. Huercal-Overa: Gynaecologic Clinic Management Unit, Hospital “La Inmaculada”.2013;
[3] Protocolos de Atuação da Maternidade Dr. Alfredo da Costa – In LIMA, Ana; FRANCISCO, Carla; PALMA, Fátima – Indução do
Trabalho de Parto. 2ª Edição. Lidel. 2011;
NOTAS:
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INTERACÇÕES ENTRE PRODUTOS À BASE DE PLANTAS E ANTIRETROVIRAIS /
ANTIVIRAIS DE ACÇÃO DIRECTA – IDENTIFICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES
AUTORES:
Ana Parola1, Helena Farinha1, Fátima Falcão2

Hospital de Egas Moniz – Centro Hopitalar de Lisboa Ocidental, EPE
Centro Hopitalar de Lisboa Ocidental, EPE

1

2

INTRODUÇÃO:
O recurso a plantas e outros produtos vegetais em fitoterapia é considerado, pelos doentes e por muitos profissionais de saúde,
como relativamente inócuo para a saúde. Nos últimos anos, esta crença tem sido abalada por eventos adversos decorrentes de
interacções clinicamente relevantes de que são exemplo as que se verificam entre a Erva de S. João e alguns fármacos antiretrovirais (1). Contudo, é comum o detentor de AIM do medicamento não possuir estudos de farmacocinética entre produtos à base
de plantas e os fármacos em causa, sendo complexa a abordagem da terapêutica de doentes medicados com estes produtos.
Encontram-se publicadas na literatura recomendações de várias Sociedades Científicas e Grupos de Trabalho para a administração correcta de medicamentos/suplementos à base de plantas, com vista à gestão de interacções medicamentosas. Assim,
torna-se fundamental identificar interacções clinicamente relevantes e alertar profissionais de saúde e doentes para esta problemática.
OBJECTIVOS:
Criação de um folheto informativo contendo informação relativa a interacções medicamentosas entre medicamentos antiretrovirais, antivirais de acção directa e plantas/ produtos vegetais utilizados em fitoterapia.
MÉTODOS:
Pesquisa bibliográfica nas bases de dados de acesso livre e condicionado, para selecção de fontes bibliográficas 1árias. Na recolha e organização da informação foram consideradas as questões colocadas aos Serviços Farmacêuticos pelos utentes e pelos
profissionais de saúde sobre este tema. O documento foi submetido e aprovado pela Comissão de Farmácia e Terapêutica.
RESULTADOS:
Foi elaborado um folheto informativo, contendo as principais recomendações descritas na literatura para abordagem de interacções medicamentosas entre plantas e produtos vegetais e antivirais de acção directa ou antiretrovirais. Foram avaliadas um
total de 30 plantas e 30 fármacos e consideradas em tabela, 11 plantas. Considerou-se de mais fácil leitura a elaboração de tabelas de interacção, com um código de cores (4 níveis: Contra-indicação; Interacção moderada; S/interacção expectável; S/dados).
CONCLUSÕES:
Este documento reforça as competências do farmacêutico hospitalar na prevenção de problemas relacionados com medicamentos. A principal limitação correspondeu à existência de literatura com dados pouco robustos (estudos in vitro, dados in vivo,
case reports, e dados de farmacocinética nos Resumos de Características dos Medicamentos dos fármacos avaliados).
BIBLIOGRAFIA:
Izzo, A. A. (2011). Interactions between Herbs and Conventional Drugs: Overview of the Clinical Data. Med Princ Pract, 21:404–
428.
NOTAS:
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NIVOLUMAB – UMA INOVAÇÃO SEGURA?

AUTORES:
Diogo Ramos, Patrícia Cabral, Mariana Banhudo, Carla Galhano

Hospital Santo António dos Capuchos – Centro Hospitalar de Lisboa Central

INTRODUÇÃO:
A imunoterapia centra-se na capacidade que os tumores têm de contornar o sistema imunitário através da ativação de determinados checkpoints que controlam a resposta imunitária das células T, diminuindo a sua resposta. Um destes checkpoints é
o eixo PD1-PDL1 sendo o Nivolumab um anticorpo monoclonal humano de imunoglobulina G4 que se liga aos recetores de
morte programada-1 (PD-1) e bloqueia as interações com PD-L1 e PD-L2, promovendo a activação da resposta imunitária anti-tumoral. Esta indução tem como principal problema de segurança reacções adversas imunitárias que podem ser graves como
a pneumonite, colite, nefrite, endocrinopatias e erupções cutâneas, que podem conduzir à descontinuação da terapêutica. (1,2)
OBJECTIVOS:
Avaliação do perfil de segurança e efeitos adversos, no período de Abril a Agosto de 2016, registados em doentes sob terapêutica com Nivolumab no Centro Hospitalar Lisboa Central, ao abrigo de um programa de acesso precoce da Bristol-Myer Squibb.
MÉTODOS:
Recolha e análise de dados a partir dos processos clínicos informatizados ao nível do Sistema de Apoio ao Médico e no programa de gestão hospitalar CPC-HS (Companhia Portuguesa de Computadores, Healthcare Solutions SA).
RESULTADOS:
Num total de 6 doentes, 5 com diagnóstico de cancro do pulmão não pequenas células histologia não escamosa e 1 carcinoma renal , foram descritos 27 efeitos adversos. Registaram-se reacções a nível cutâneo (n=2), endócrino (n=2), gastrointestinal
(n=3), neurológico (n=3), ocular (n=1) e músculo-esquelético(n=1). Astenia foi reportada pela maioria dos doentes (n=5) tendo-se verificado também casos de anorexia, pirexia e perturbações do sono. Foi descrito um caso de edemas dos membros
inferiores, um de tromboembolismo pulmonar(TEP) e um de pneumonite.
CONCLUSÕES:
Os efeitos de maior gravidade foram a pneumonite, hipertiroidismo e TEP que motivaram a suspensão do tratamento. O caso
de pneumonite motivou internamento de 38 dias com recurso a corticoterapia, encontrando-se o doente em recuperação só
podendo reiniciar terapêutica após término da imunossupressão. Não foram descritos casos de TEP nos ensaios clínicos, no
entanto o clínico não descarta a hipótese de se tratar de uma provável reacção adversa.
Pretende-se manter uma vigilância ativa nestes doentes por forma a detetar reações adversas graves e não descritas, e notifica-las ao sistema de farmacovigilância por forma a promover uma maior segurança na utilização do Nivolumab.
BIBLIOGRAFIA:
1. Zimmer L, et al. – Neurological, respiratory, musculoskeletal, cardiac and ocular side-effects of anti-PD-1 therapy. European
Journal of Cancer. Vol 60 (2016), p.210-225 [consult. 13Set 2016]. Disponível http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0959804916001507.
2. Hofmann L., et al. – Cutaneous, gastrointestinal, hepatic, endocrine, and renal side-effects of anti-PD-1 therapy. European
Journal of Cancer. Vol 60 (2016), p.190-209 [consult. 13Set2016]. Disponível http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0959804916001519.
NOTAS:
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IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO
AMBIENTAL POR AGENTES CITOTÓXICOS
AUTORES:
Maria Inês Pedrosa de Carvalho Rodrigues da Costa, Andrea Sofia Silva, Clementina Varela
Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE

INTRODUÇÃO:
Devido à toxicidade carcinogénica, mutagénica e reprodutiva a exposição ocupacional de quem manuseia agentes citotóxicos,
desde o armazenamento, preparação, administração e eliminação, deve ser minimizada. Assim, para identificar potenciais focos
de contaminação por resíduos ambientais e prevenir a exposição dos profissionais foi implementado um método de controlo
ambiental na Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC) e Hospital de Dia de Quimioterapia (HD) do Instituto Português de
Oncologia de Coimbra, Francisco Gentil. E.P.E.
OBJECTIVOS:
Monitorização da presença de contaminação por agentes citotóxicos e identificação de possíveis fontes e rotas de contaminação.
MÉTODOS:
Foi consultada a farmacopeia americana, capítulo 797, para as preparações estéreis, que indica o controlo semestral. Em Maio
de 2016 foi realizada a colheita das amostras para referência. Utilizaram-se dois kits Pharmamonitor®. Selecionaram-se dez
locais de amostragem: caixa de Cisplatina na sala de apoio da UPC (1); caixa de Ciclofosfamida na sala de apoio da UPC (2);
caixa de transporte de citotóxicos (3); caixa de Paclitaxel no armazém da Farmácia (4); caixa de Flourouracilo no armazém da
Farmácia (5); câmara de fluxo laminar vertical (1A); agitador (2A); bancada de preparação da sala limpa (3A); máquina perfusora
(4A), carro de apoio do HD (5A). As amostras foram recolhidas durante o turno de trabalho. Para cada local de recolha utilizaram-se três toalhetes embebidos em 1 ml de solução tampão pH 3 e limpou-se a zona em três direções diferentes. As amostras
foram identificadas, refrigeradas e enviadas para o Institut für Energie-und Umwelttechnik e.V. (IUTA). Foi realizada a pesquisa
dos seguintes agentes citotóxicos: Flourouracilo; Gemcitabina; Metotrexato; Ciclofosfamida; Ifosfamida; Etopósido; Paclitaxel;
Docetaxel e Platinos.
RESULTADOS:
Foram encontrados resíduos de agentes citotóxicos acima do limite de quantificação mas abaixo do valor de referência europeu
(0,1 ng/cm2), em cinco dos locais de amostragem: resíduos de Platinos (0,00048ng/cm2) no local 1; Gemcitabina (0.0071ng/
cm2) e Platinos (0,019ng/cm2) no 4; Platinos (0,00074ng/cm2) no 5; Ciclofosfamida (0,024ng/cm2) no 2A; Ciclofosfamida
(0,059ng/cm2) e platinos (0.00077ng/cm2) no 4A.
CONCLUSÕES:
De acordo com os resultados obtidos implementaram-se medidas corretivas e alterações nos procedimentos instituídos.
As caixas de armazenamento foram limpas com detergente alcalino. Na UPC, implementou-se a limpeza do agitador também
com detergente alcalino. No HD foram revistos os procedimentos de limpeza e de proteção.
BIBLIOGRAFIA:
Kiffmeyer, T, et al; (2013) Application and Assessment of a regular environmental monitoring of the antineoplastic drug contamination level in pharmacies – The MEWIP Project. Ann. Occup. Hyg.; vol 57, No 4; 444-455.
NOTAS:
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ESTUDO RETROSPETIVO EM DOENTES INFETADOS COM O VÍRUS DA HEPATITE C

AUTORES:
Armando Alcobia1, Paulo Almeida1, Sónia Camões1, Andreia Fernandes1, Ana Ferreira2, Ana Soares1
Hospital Garcia de Orta
Universidade Lusófona

1
2

INTRODUÇÃO:
A infeção causada pelo vírus da hepatite C (VHC) afeta aproximadamente 185 milhões de indivíduos em todo o mundo. O
Ledipasvir/Sofosbuvir (LDV/SOF) e Sofosbuvir (SOF) são fármacos que apresentam elevada taxa de sucesso na irradicação do VHC.
OBJECTIVOS:
Avaliar a eficácia do tratamento com LDV/SOF e SOF no período de Maio de 2015 a Fevereiro de 2016.
MÉTODOS:
Realizou-se um estudo observacional retrospetivo. Os dados foram obtidos com base no Portal da Hepatite C, Sistema de
Apoio ao Médico (SAM) e Sistema de Gestão do Circuito Integrado do Medicamento (SGCIM) e posteriormente validados pelos
Serviços Farmacêuticos.
Foi considerada uma resposta virológica sustentada (RVS) se, 12 semanas após o final do tratamento, a carga viral permanecesse
indetetável.
RESULTADOS:
No período de Maio de 2015 a Fevereiro de 2016 foram tratados 151 doentes (110 homens e 41 mulheres), com idades compreendidas entre os 32 e os 84 anos (média 53). 29% (n=44) dos doentes estavam co-infetados com vírus da imunodeficiência
humana (VIH). 68,9% (n=98) já tinham feito tratamento com interferão/ribavirina.
Dos doentes analisados o genótipo predominante foi o tipo 1 (n=101), sendo 68 do subtipo A, 29 do subtipo B, 1 do subtipo C
e 3 com subtipo desconhecido.
O grau de fibrose hepática era de cirrose (F4) para 61,6% (n=93) dos doentes, fibrose avançada (F3) 35,1% (n=53) e de fibrose
moderada (F2) 3,3% (n=5) doentes.
A duração do tratamento com LDV/SOF foi de 12 (n=44), 16 (n=3) e 24 (n=87) semanas. O tratamento com SOF foi de 12 (n=12)
e 24 (n=5) semanas.
Foi avaliada a carga viral em todos os doentes 12 semanas após o término do tratamento, tendo sido detetada uma carga viral
>12UI/mL em 3% dos doentes (n=5). Em 97% (n=146) dos doentes a carga viral estava indetetável.
Dos 151 doentes tratados 44% (n=66) não apresentaram quaisquer efeitos adversos. Dos restantes, os efeitos adversos mais
comuns foram astenia (n=33), cefaleias (n=24), irritabilidade (n=13) e diarreia (n=7).
CONCLUSÕES:
O tratamento com LDV/SOF e SOF teve uma taxa de sucesso de 97% (n=146) e todos os doentes completaram o tratamento até
ao final com uma elevada tolerabilidade como descrito em literatura.
BIBLIOGRAFIA:
World Health Organization, Guidelines for the screening, care and treatment of persons with hepatitis C infection, WHO Geneva
2016.
Mohamed AA, et al., Hepatitis C virus: A global view, World Journal of Hepatology, 2015, NOV 7 (26); 2676-2680.
NOTAS:
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PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA DE PROTOCOLOS DE QUIMIOTERAPIA

AUTORES:
Ilda Dias, Graça Marques, Fernanda Pires, Luís Mendonça, Helena Fernandes, Henrique Nogueira, Bruno Rodrigues, Bruno Viana
Hospital das Forças Armadas

INTRODUÇÃO:
A prescrição eletrónica de medicamentos permite ganhos em termos de segurança e eficiência. Em termos de segurança os
principais ganhos são a diminuição do número de ocorrências de problemas relacionados com medicamentos (trocas e erros
de medicação) e a prevenção de interações medicamentosas. Em termos de eficiência a uniformização dos protocolos de quimioterapia (dosagens, substâncias, solventes) permite diminuição dos custos (CSWD, 2013).
OBJECTIVOS:
Implementação da prescrição eletrónica de protocolos de quimioterapia num serviço de Oncologia
MÉTODOS:
Foram realizadas reuniões com o Serviço de Oncologia com vista à definição das orientações terapêuticas tendo sido feita a
seleção e definição dos protocolos terapêuticos segundo as guidelines da NCCN.
Foram realizadas reuniões com os Serviços de Informática, Aprovisionamento e Gestão de Doentes para a definição, revisão e
validação dos circuitos de prescrição/validação/preparação/administração.
Os protocolos foram inseridos no sistema e validados pela Farmácia e posteriormente validados pelo serviço de Oncologia.
Durante o processo procedeu-se à implementação da NOC 020/2014 da DGS sobre medicamentos LASA.
RESULTADOS:
Em Janeiro 2015 iniciaram-se as reuniões preparatórias com os Serviços de Informática, Aprovisionamento e Gestão de Doentes
para definição dos circuitos de prescrição/validação/preparação/administração e em Julho foi feita a instalação do módulo de
prescrição de citotóxicos.
Em Abril iniciaram-se as reuniões preparatórias entre a Farmácia e o Serviço de Oncologia para definição das linhas terapêuticas orientadoras e em Junho procedeu-se à seleção e definição dos protocolos terapêuticos de quimioterapia e da terapêutica
anti-emese.
Em Agosto foram inseridos em sistema 36 protocolos e em Setembro iniciou-se a prescrição, inicialmente por um médico, para
rever todo o circuito.
Em Outubro foi feita a extensão da prescrição a todos os médicos do serviço, a introdução de informação sobre estabilidade dos
medicamentos e a introdução das observações para enfermeiros, médicos e preparadores a constar nos formulários de prescrição, nos mapas de produção e administração e nos rótulos.
Em Novembro adotou-se a NOC 020/2014 da DGS sobre medicamentos LASA.
CONCLUSÕES:
Em 1 Janeiro 2016, um ano após o início da implementação, iniciou-se em pleno a prescrição eletrónica de protocolos de quimioterapia pelos 5 médicos do serviço de Oncologia. Nessa data estavam inseridos 45 protocolos para 7 tipos de cancro.
Com a prescrição eletrónica foi possível uniformizar protocolos, sustentados por evidência clínica e pelas guidelines oncológicas, contribuindo ainda para a redução do número de substâncias ativas e de tipos de solventes utilizados.
BIBLIOGRAFIA:
CSWD – Comission Staff Working Document, Social Investment Package, European Comission, Bruxelas 2013.
NOTAS:
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GUIA PRÁTICO PARA DOENTES EM QUIMIOTERAPIA

AUTORES:
Ildas Dias1, Graça Marques1, Fernanda Pires1, Luís Mendonça1, Helena Fernandes1, Henrique Nogueira1, Bruno Rodrigues1, Bruno
Viana1, Beatriz Tavares da Costa2
Hospital das Forças Armadas
Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz

1
2

INTRODUÇÃO:
O conhecimento e a informação esclarecida sobre os efeitos e sintomas da quimioterapia traduz-se numa ferramenta de importância vital em todo o processo de tratamento.
A intervenção do farmacêutico é tanto mais eficaz quanto maior for a interação com o doente e quanto melhor e mais adequada
for a informação transmitida.
Um guia prático pretende promover a educação dos doentes submetidos a quimioterapia sobre os vários aspetos do seu diagnóstico e terapêutica e ser um facilitador na comunicação de eventos adversos entre o doente e o farmacêutico.
OBJECTIVOS:
Elaborar um guia prático dirigido ao doente submetido a quimioterapia com informação sobre segurança dos medicamentos e
contactos para comunicação de eventuais eventos adversos.
MÉTODOS:
Através da consulta dos RCMs das substâncias citotóxicas utilizadas em quimioterapia no Hospital foi composta uma lista de
efeitos adversos e sintomas possíveis e de recomendações sobre medicação concomitante. Destes foram selecionados os mais
frequentes e os mais graves para elaboração do guia.
Foram consultados guias e recomendações anteriores, bem como artigos de revisão, de modo a transmitir as noções essenciais
sobre a terapia, fatores de risco e prevenção e também sugestões sobre um estilo de vida mais adequado.
RESULTADOS:
O Guia Prático contém informações gerais sobre o cancro e sobre a quimioterapia bem como informação sobre interações com
outros medicamentos que o doente possa estar a tomar.
Apresenta-se igualmente informação sobre os efeitos e sintomas mais frequentes a quem é submetido a quimioterapia, tentando-se ter uma abordagem assertiva e uma linguagem simples. Alerta-se o doente para prestar melhor atenção aos sintomas
(nomeadamente os mais graves e aqueles que devem conduzir à suspensão do tratamento) que recomendam o contacto urgente com o médico.
São feitas recomendações sobre comportamentos e estilos de vida de modo a prevenir ou minimizar os efeitos adversos dos
medicamentos citotóxicos.
Dão-se informações sobre os efeitos e sintomas mais frequentes da utilização de imunoterapia e anticorpos monoclonais.
Os contactos do Hospital e da Farmácia foram colocados em diversas páginas do guia bem como incentivos à comunicação de
eventos adversos ao farmacêutico.
Tendo em vista uma mais fácil comunicação de eventos adversos elaborámos um questionário que o doente pode preencher
e entregar na Farmácia.
CONCLUSÕES:
Este Guia irá certamente promover a educação dos doentes submetidos a quimioterapia sobre a terapêutica e os seus efeitos e
será igualmente um facilitador na comunicação de eventos adversos entre o doente e o farmacêutico melhorando o conhecimento da ação dos medicamentos e contribuindo para a segurança dos doentes.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:

9.ª Semana APFH – IX Congresso Nacional | Centro de Congressos do Estoril, 23 a 26 de novembro 2016

51

POSTERS
P22
O OMALIZUMAB NA ASMA NÃO MEDIADA PELA IMUNOGLOBULINA E

AUTORES:
Ilda Dias, Graça Marques, Fernanda Pires, Luis Mendonça, Helena Fernandes, Henrique Nogueira, Bruno Rodrigues, Bruno Viana
Hospital das Forças Armadas

INTRODUÇÃO:
O omalizumab é um anticorpo monoclonal indicado no tratamento da asma alérgica grave e persistente, mediada pela imunoglobulina E (IgE) em adultos, adolescentes e crianças (6 a < 12 anos de idade) e no tratamento da urticária crónica espontânea
em adultos e adolescentes (com idade igual ou superior a 12 anos)[1].
A sua utilização off label foi autorizada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) do Hospital das Forças Armadas (HFAR)
para utilização numa doente com asma grave, refratária à terapêutica, mas com valores de IgE normais.
OBJECTIVOS:
Este trabalho pretende contribuir para o esclarecimento da hipótese de o omalizumab ser eficaz na asma não mediada pela IgE.
MÉTODOS:
Para tentar encontrar resposta à questão levantada foram utilizados o Questionário da Qualidade de Vida na Asma – versão reduzida (Mini Asthma Quality of Life Questionnaire – Mini AQLQ) [2] e os Relatórios Clínicos do médico assistente. Foram também
consultados o Resumo de Caraterísticas do Medicamento e alguns estudos relacionados com o tema.
RESULTADOS:
O Questionário da Qualidade de Vida na Asma preenchido pela doente em três momentos (antes do início do tratamento,
4 meses após início do tratamento e 9 meses após o início do tratamento) revelou um aumento significativo e consistente da
pontuação atribuída (de 39 para 63 e finalmente para 90 num total de 105), com especial relevância para os domínios dos sintomas e da função emocional.
De igual modo, o Relatório Clínico elaborado pelo médico assistente 4 meses após o início do tratamento referiu uma boa
resposta clínica, com melhoria do status performance, maior tolerância ao esforço, diminuição acentuada da corticoterapia e
melhoria auscultatória. Neste período não se registaram internamentos.
CONCLUSÕES:
Apesar de o mecanismo de acção descrito para o omalizumab não fazer dele um medicamento indicado para o tratamento da
doente em questão, a falta de alternativas terapêuticas levou a que este fosse autorizado pela CFT como utilização off label, na
condição de ser feita uma reavaliação do caso 4 meses após o início do tratamento.
Dos resultados obtidos nos Questionários da Qualidade de Vida na Asma e no Relatório Clínico do médico assistente conclui-se
existir uma boa resposta clínica e uma melhoria significativa na qualidade de vida da doente.
Este resultado, que não nos permite concluir para além do exposto, abre contudo a possibilidade de o mecanismo de ação não
ser apenas a redução da quantidade de IgE livre disponível para despoletar a cascata alérgica.
BIBLIOGRAFIA:
Resumo das Caraterísticas do Medicamento XOLAIR® [Consult. 12 Setembro 2016]https://sites.google.com/site/respirarmais/
resources/testes-e-questionarios [Consult. 01 Dezembro 2015]
NOTAS:
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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS ENSAIOS CLÍNICOS NA UNIDADE DE FARO
DO CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, EPE
AUTORES:
Maria Manuel da Cruz Mouro, Maria Cristina Estácio Soares, Ana Isabel Soares Neto Carvalho, Brigitte Maria Viegas, Carminda
Bento Martins
Unidade de Faro-Centro Hospitalar do Algarve

INTRODUÇÃO:
A disponibilidade de medicamentos cada vez mais eficazes e seguros contribui para o aumento da sua utilização no tratamento
das doenças e melhoria da qualidade de vida dos doentes. [3]
A Lei n.º 21/2014 regula a investigação clínica abrangendo a realização de ensaios clínicos com medicamentos de uso humano. [1]
Os ensaios clínicos nos hospitais exigem a constituição de equipas multidisciplinares, treinadas e motivadas que permitam o
seu desenvolvimento e implementação mais eficaz e seguro. [2]
Os serviços farmacêuticos hospitalares devem garantir a segregação do medicamento e do respetivo circuito. [1]. A gestão
deste processo deverá ser feita de forma a garantir segurança, responsabilidade, transparência e rastreabilidade do circuito do
medicamento experimental.[2]
OBJECTIVOS:
Caracterização dos Ensaios Clínicos, relativamente à sua finalidade, metodologia, recrutamento e ao tipo de especialidade médica envolvida, entre 2011 e 2015.
MÉTODOS:
Revisão da legislação vigente, análise quantitativa e qualitativa das bases de dados em suporte Excel do Sector de Ensaios
Clínicos entre os anos de 2011 e 2015.
RESULTADOS:
Nos Serviços Farmacêuticos, decorrem atualmente, 13 ensaios clínicos. As especialidades clínicas com maior expressão nesta
área são Pneumologia (23%), Cardiologia (15%) e Oncologia (15%) (Gráfico 1). Durante o período em estudo 77% dos ensaios
realizados foram de fase III, 15% de Fase IV, 8% de Fase II e no que concerne ao recrutamento e metodologia,85% foram controlados e randomizados.
O número de ensaios iniciados teve o seu pico nos anos de 2012 e 2015. Nos anos de 2013 e 2014 atingiu um número pouco
significativo de novos ensaios.
CONCLUSÕES:
A análise dos resultados obtidos mostra várias flutuações no número de ensaios que foram iniciados nos últimos 5 anos, o que
pode resultar de condicionantes externas aos Serviços Farmacêuticos, bem como condicionantes internas, nomeadamente ao
nível dos recursos humanos e do equipamento.
Salienta-se a necessidade de melhoria contínua deste Sector em diversos níveis, para a prossecução do papel fundamental do
Farmacêutico Hospitalar, na garantia da condução dos Ensaios Clínicos, de acordo com a Legislação Nacional em vigor e com
as Boas Práticas Clínicas.
BIBLIOGRAFIA:
[3] Manual de Procedimentos Sector de Ensaios Clínicos , Centro Hospitalar do Algarve, EPE – Unidade de Faro V4, 2016
[1] Lei n o 21/2014 de 16 de Abril. [Em linha]. Diário da República: I série, No 75 [Consult. 20 aug. 2016]. Disponível em WWW: .
[2] Comissão de Ética para a Investigação Clínica – Circuito dos produtos medicinais investigacionais e auxiliares em ensaio
clínico, Março 2013
Disponível em: www:URL:http:// www.ceic.pt/documents/20727/57550/Documento+Orientador+-+Circuito+dos+produtos+
medicinais+investigacionais+e+auxiliares/
NOTAS:
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UTILIZAÇÃO DE ÁCIDO TRANEXÂMICO NAS ARTROPLASTIAS TOTAIS DO JOELHO.
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO COM OCULTAÇÃO SIMPLES
AUTORES:
Maria Helena Duarte1, Ruben Viegas1, Cassio Santos2, Thabata Alonso2, Maria Stella Pecin2, Henrique Cruz1, Andre Couto3, Ana
Paula Fontes1, Joao Paulo Sousa1
Hospital Particular do Algarve
Universidade Federal de S Paulo
3
Centro Hospitalar do Algarve
1
2

INTRODUÇÃO:
O conhecimento acerca dos benefícios do Ácido Tranexâmico (ATX) na redução da perda hemática pós operatória em Artroplastia
Total do Joelho (ATJ) realizada com instrumentação específica para o doente (Patient Specific Instrumentation, PSI) é praticamente inexistente. Por seu lado, a anemia induzida pela hemorragia pós-operatória produz várias alterações, tendo como consequência mobilização tardia, internamento hospitalar prolongado e taxa de transfusões sanguíneas superiores. (ROSSAINT et
al., 2013).
OBJECTIVOS:
Analisar o benefício da utilização do ATX na redução da perda hemática em cirurgia artroplástica do joelho utilizando instrumentação específica face à instrumentação convencional.
MÉTODOS:
Foi desenhado um estudo prospetivo-randomizado com ocultação simples para comparar a queda de Hemoglobina (Hbg) e
Hematócrito (Htc), em doentes sem administração de ATX (Grupo Controlo – GC) e com administração de ATX (Grupo Intervenção
– GI). Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos com idade superior a 18 anos, tendo sido excluídos os indivíduos com hipersensibilidade ao ATX, plaquetas pré-operatórias <150.000/mm3, coagulação intravascular disseminada, insuficiência renal
(ClCr <30ml/min) e todos os que utilizavam anticoagulante via oral e antiagregante plaquetário.
Os indivíduos receberam a primeira dose (2 ampolas de 500mg) in bolus durante 10 minutos, 15 minutos antes da abertura do
garrote colocado na raiz do membro operado. A segunda dose (2 ampolas de 500mg diluídas em 100ml de soro fisiológico) foi
administrada após o final da cirurgia, em 8 horas de perfusão.
A inferência estatística foi realizada pelo teste de Mann-Whitney para amostras independentes. Foi considerado o nível de significância de 5%.
RESULTADOS:
A amostra foi constituída por 55 indivíduos (27 no GI, 28 no GC). Observaram-se diferenças estatisticamente significativas nos
valores do Htc e da Hgb no Pré-Operatório (PO) e as 24Horas (ambos p<0,001), sendo a queda de valores inferior no GI.
O Htc entre as 24Horas e as 72Horas revelou igualmente diferenças estatisticamente significativas (p=0,002), cuja queda de
valores foi também inferior no GI.
CONCLUSÕES:
A utilização do ATX parece influenciar a variação dos valores do Htc e da Hgb no pós-operatório, em indivíduos sujeitos a ATJ
por instrumentação específica, diminuindo o risco de hemorragia às 24Horas.
BIBLIOGRAFIA:
ROSSAINT Rolf [et al.] – The STOP the Bleeding Campaign. Critical Care. N.º 17 (2013) 136.
NOTAS:
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CONTRIBUIÇÃO PARA A CULTURA DE SEGURANÇA
NUM BLOCO OPERATÓRIO CENTRAL: IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS
INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS ENTRE FÁRMACOS IMUNOSSUPRESSORES
E PRINCIPAIS FÁRMACOS USADOS NO BLOCO OPERATÓRIO CENTRAL
AUTORES:
Margarida Pereira, Ana Mirco, Fátima Falcão
Hospital de Santa Cruz, CHLO, EPE

INTRODUÇÃO:
As interacções medicamentosas (IM) ocorrem quando os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco,
sendo uma causa comum de reacções adversas aos medicamentos (RAM). A incidência de IM varia entre 3 a 5% em doentes
que utilizam entre 2 a 10 fármacos. As IM descritas para os fármacos imunossupressores utilizados nos doentes transplantados
constituem um problema clínico frequente colocando em risco a segurança do doente. O bloco operatório central (BOC) é um
local crítico para a ocorrência de eventos adversos, quer pela elevada rotatividade de doentes, quer pelo elevado número de
procedimentos de alto risco realizados. Por este motivo foi necessário elaborar uma tabela de consulta rápida com as potenciais
interacções medicamentosas entre os vários imunossupressores e os fármacos mais utilizados no BOC.
OBJECTIVOS:
Elaboração de uma tabela de consulta rápida com identificação e classificação de interacções grave e moderada entre os fármacos imunossupressores e os principais fármacos utilizados no BOC.
MÉTODOS:
Identificação dos fármacos imunossupressores e dos fármacos mais usados no BOC. Revisão bibliográfica dos sistemas de classificação das interacções medicamentosas. Elaboração de tabela de consulta rápida por consulta da informação descrita em
bases de dados de interacções medicamentosas reconhecidas (Drugs.com, Medscape.com, Drugdex-Micromedex), e ainda consulta de interacções no Resumo das Características dos Medicamentos.
RESULTADOS:
Foi elaborada uma tabela de consulta rápida, tendo sido identificadas na literatura consultada 12 interacções graves. Os inibidores da calcineurina (ciclosporina e tacrolimus) foram os imunossupressores associados a um maior número de interacções
graves (n=6, 50%), dado que actuam como inibidores enzimáticos, aumentando os níveis séricos dos fármacos administrados
concomitantemente, com aumento de risco de toxicidade. Observaram-se 3 (25%) interacções graves com everolimus e também 3 (25%) com o sirolimus. Foram observadas 56 interacções moderadas: 21 (37,5%) com a ciclosporina, 15 (26,7%) com os
corticosteroides, 13 (23,2%) com o tacrolimus, 3 (5,3%) com o micofenolato de mofetilo, 3 (5,3%) com o sirolimus e 1 (1,8%) com
o everolimus.
CONCLUSÕES:
Dado o elevado número de interacções medicamentosas potenciais descritas na literatura consultada, conclui-se que a tabela
de IM elaborada a ser disponibilizada no BOC representa uma importante ferramenta de consulta rápida que contribui para a
redução da ocorrência de RAM e promove a segurança do doente.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:
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SÍNDROME DE HUNTER – CASO CLÍNICO

AUTORES:
Daniel Videira1, Wilson Godinho1, Sara Azevedo2, João Paulo Cruz2
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

1
2

INTRODUÇÃO:
A Síndrome de Hunter ou Mucopolisacaridose tipo II (MPS II) é uma desordem genética rara, ligada ao cromossoma X da mãe.
Caracteriza-se por um défice na enzima iduronato-2-sulfatase (I2S), resultando num armazenamento lisossomal e, consequentemente, num conjunto de sinais/sintomas característicos.(1) A terapia de reposição enzimática com Idursulfase é, atualmente,
a primeira linha de tratamento para doentes com Síndrome de Hunter (1) e requer aprovação da Comissão Coordenadora do
Tratamento das Doenças Lisossomais de Sobrecarga.
OBJECTIVOS:
Descrição de um caso clínico de um doente com síndrome de Hunter, acompanhado na Unidade Pediátrica de Doenças
Metabólicas.
Análise do plano farmacoterapêutico e respetiva intervenção farmacêutica.
MÉTODOS:
Consulta do processo clínico do doente e análises bioquímicas.
Avaliação e monitorização da terapêutica e dos seus resultados.
RESULTADOS:
Doente do sexo masculino com 9 anos, seguido desde os 9 meses por atraso psicomotor. Diagnosticado Síndrome de Hunter
aos 2 anos, através de pesquisa de glicosaminoglicanos na urina e deteção de inatividade da enzima I2S. Apresentava também um quadro de hirsutismo, fácies grosseira, hepatomegália e trigonocefalia. Inicia tratamento de reposição enzimática com
Idursulfase em 2009, em regime semanal. Associada à MPSII, verifica-se deficit cognitivo e espectro de autismo, administrando
diariamente Risperidona e Aripiprazol. Surgem episódios de epilepsia, pelo que inicia terapêutica com Carbamazepina, alterando posteriormente para Valproato de Sódio e Levetiracetam. Administra também Levocetirizina e Furoato de Mometasona para
rinite alérgica persistente. Desenvolve, ainda, deficit auditivo à esquerda, cardiopatia e hidrocefalia.
CONCLUSÕES:
O doente apresenta várias comorbilidades sendo, por conseguinte, polimedicado. A terapia de reposição enzimática melhora os
sintomas físicos, mas não atua a nível cognitivo, por não atravessar a barreira hemato-encefálica.(2) O plano farmacoterapêutico
demonstra-se adequado, melhorando a qualidade de vida do doente. O acompanhamento farmacêutico revela-se fundamental, não só na preparação da Idursulfase nos Serviços Farmacêuticos, bem como na otimização de doses e deteção de possíveis
reacções adversas.
BIBLIOGRAFIA:
1 – WRAITH, J. Edmond et al. – Mucopolysaccharidosis type II (Hunter syndrome): a clinical review and recommendations for
treatment in the era of enzyme replacement therapy. European Journal of Pediatrics. doi: 10.1007/s00431-007-0635-4.
2 – TOMANIN, Rosella et al. – Clinical efficacy of enzyme replacement therapy in paediatric Hunter patients, an independent
study of 3.5 years. Orphanet Journal of Rare Diseases. doi: 10.1186/s13023-014-0129-1
NOTAS:
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UTILIZAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS NUM SERVIÇO DE CIRURGIA

AUTORES:
M. Luísa Morais Machado, Ana Cristina Cavalheiro

Hospital Santo António dos Capuchos – Centro Hospitalar de Lisboa Central

INTRODUÇÃO:
O Desp. 15423/2013 criou o PPCIRA com os objetivos gerais de redução da taxa de infeção associada aos cuidados de saúde,
promoção do uso correto de antimicrobianos e diminuição da taxa de microrganismos (mo) com resistência a antimicrobianos
(atb).
Este despacho determina também a revisão e validação das prescrições de, pelo menos, carbapenemes e fluoroquinolonas,
nas primeiras 96 horas de terapêutica.
Neste âmbito importa analisar a utilização de atb, de modo a conhecer a sua evolução e obter dados para comparação.
OBJECTIVOS:
Análise retrospetiva da utilização de atb num serviço de Cirurgia de 2012 a 2015
MÉTODOS:
DDD/100 camas-dia
RESULTADOS:
Redução do nível de DDD totais de 65 para 52 em 2015.
Na utilização de quinolonas destaca-se redução no uso de Ciprofloxacina IV em 2014, voltando a subir em 2015 (4,84 em 2012,
2,75 em 2014, 3,83 em 2015).
Nos carbapenemes verifica-se redução no uso de ertapenem (4,50 em 2012, 3,27 em 2015) e aumento no uso de meropenem
(2,93 em 2012, 4,07 em 2015).
O atb mais usado foi piperacilina + tazobactam, com cerca de 11 DDD.
O uso de atb anti-Staphylococcus, após tendência para aumento no uso de linezolide oral até 2014, diminuiu em 2015 para 2,66.
CONCLUSÕES:
Tendência para redução do uso de ertapenem, carbapeneme sem actividade para Pseudomonas e com maior facilidade em
produzir resistência e aumento do uso de meropenem. A seleção de mo resistentes a carbapenemes é uma preocupação atual,
não deixando grande alternativa terapêutica.
É conhecida a associação de quinolonas a MRSA, ESBL e Clostridium dif, pelo que a inversão da tendência para redução no uso
de ciprofloxacina IV é um indicador negativo.
A piperacilina + tazobactam mantém-se como o atb mais usado, em valor idêntico.
Não foi considerado o tipo de infeções, indicação, mo envolvidos e sensibilidade a atb em cada período.
Verificou-se uma redução no uso global de atb, com alteração de práticas de prescrição que evidenciam a importância deste
tipo de vigilância da prescrição de atb, que pode beneficiar da análise em intervalos de tempo mais curtos.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:
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FONTE DE INFORMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DO HOSPITAL DE BRAGA (HB)

AUTORES:
Águeda Vaz, Ana Paula Plácido
Hospital de Braga

INTRODUÇÃO:
A existência de informação diversa distribuída pelas diferentes áreas de atividade farmacêutica, a introdução de novos medicamentos, a escassez de recursos humanos e as preocupações com a segurança dos medicamentos levou à necessidade de
organizar e compilar as várias fontes de informação sobre medicamentos utilizados no HB.
OBJECTIVOS:
Compilação de informação sobre os medicamentos utilizados no HB.
MÉTODOS:
Consulta RCM e do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM).
RESULTADOS:
Desenvolvimento de uma tabela excel com a seguinte informação:
Código; Descrição; Princípio ativo; Nome do medicamento; Se é um medicamento genérico; Grupo de produto; Margem terapêutica estreita; Monitorização adicional; Alerta máximo NORMA I DGS; Medicamento órfão; Forma apresentação, Forma
Farmacêutica; Aspeto forma farmacêutica; Dosagem; Unidade; Concentração; Capacidade; Via de administração; Código ATC;
CHNM – Código Hospitalar Nacional Medicamento; FHNM; Grupo Fármaco – T FHNM; Grupo Terapêutico; Indicações de utilização; Condições de Utilização; Indicações "off label" consideradas adequadas; Tipo de produto; Mecanismo de ação; Dispensa;
Avaliação de custo-efetividade – Avaliação prévia; Com ou sem AIM; Condições de conservação; Estabilidade; Se é fracionável;
Administração por sonda; Frequência habitual; Dose diária definida (Posologia Padrão); Dose máxima; Modo de administração;
Alimentos a evitar; Omissão de doses; Requisitos de reembalagem; Interação muito grave; Interação grave; Interação normal –
Precaução; Legislação; RCM; Link acesso para “Questões sobre medicamentos”; Laboratório.
CONCLUSÕES:
Na validação farmacêutica da prescrição diária, esta compilação é uma necessidade pois é uma fonte onde rapidamente se
pode tirar duvidas que surgem, como exemplo a dose máxima prescrita, possíveis interações medicamentosas, fracionamento
de medicamentos, administração por sonda, entre outras. Na dispensa de medicação a doentes em regime de ambulatório
permite identificar rapidamente a medicação à qual os utentes se referem, aconselham-do-os sobre modo de administração,
alimentos a evitar, possíveis interações, entre outras. Permite a partilha de dúvidas sobre questões que surgem na prática diária,
por parte dos vários grupos profissionais, sobre medicamentos, já que remete para uma segunda tabela designada “Questões
frequentes sobre medicamentos” que compila dúvidas que vão surgindo. Com este trabalho pretende-se otimizar o acesso à
informação sobre medicamentos no HB, facilitando o trabalho aos farmacêuticos.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:
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MONITORIZAÇÃO DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS (MO)
NO HOSPITAL DE BRAGA (HB)
AUTORES:
Ana Paula Plácido, Ana Rita Rolim Farinha Marques, Ana Rita Magalhães Durães, Inês Andreia Mendes Ferreira, Olga Raquel
Ferreira Martins, Paula Cristina Martins Marques, João Luis De Macedo Alves
Hospital de Braga

INTRODUÇÃO:
Após a criação da Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos no HB foi implementado um ficheiro excel a fim de garantir a rastreabilidade das preparações. Este ficheiro compila os dados dos doentes em tratamento, obtidos da prescrição eletrónica dos protocolos de quimioterapia e também informações sobre os tratamentos preparados, nomeadamente identificação dos
responsáveis pela preparação, validação, libertação do lote e hora de preparação.
OBJECTIVOS:
Apresentar e discutir os principais resultados da monitorização dos MO no HB.
MÉTODOS:
Procedeu-se à análise dos dados registados entre março 2015 a julho de 2016.
RESULTADOS:
No período em estudo foram tratados 1731 doentes. O Cancro Colo-retal (CCR) é a patologia mais frequente 18.2%, seguida
dos Tumores Hematológicos (TH) 15,9%, Mama 15.8% e Pulmão 11.3%. Foram realizadas 25 693 preparações, das quais 31.3%
referem-se a CCR, 21.7% a TH, 10.9% a Mama e 7.3% a Pulmão. Os protocolos com maior impacto orçamental foram os Prot.
GBM paliativo – Bevacizumab/irinotecano, 2/2S (9.5%) e Prot. Mama adjuvante HER (+) – AC x4 + Trastuzumab x18, 3/3S (7.1%).
O consumo é particularmente significativo em 3 anticorpos monoclonais: Trastuzumab (23.9%); Bevacizumab (22%) e Rituximab
(12,9%). Nos 17 meses analisados observou-se uma diminuição progressiva do consumo de Trastuzumab, devido à diminuição
do n.º de tratamentos realizados. O consumo de Bevacizumab é evidente nos tumores cerebrais, representando 13.8% da despesa total. Outros fármacos cujo consumo tem vindo a crescer são Azacitidina, Paclitaxel albumina e Bortezomib.
CONCLUSÕES:
A necessidade de monitorizar, de forma sistemática, a eficácia terapêutica dos medicamentos em estudo é indispensável para
conseguirmos aferir o benefício para o doente, face ao custo crescente dos mesmos. A implementação deste ficheiro permite-nos criar um sistema de informação, facilitando e fundamentando o processo de tomada de decisões garantindo uma gestão
mais racional destes fármacos.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:
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AVALIAÇÃO DAS REACÇÕES ADVERSAS NO INTERNAMENTO:
A REALIDADE DE UM HOSPITAL
AUTORES:
Patricia Alexandra Catarino Carvalho, Domingas Maria Porfírio da Palma
Hospital de Cascais, Dr. José de Almeida

INTRODUÇÃO:
O objectivo da administração de terapêutica a um doente é o de alcançar uma melhoria do seu estado clínico com impacto
positivo na sua qualidade de vida sem um risco acrescido para a sua saúde. Cerca de 6-15% dos doentes hospitalizados sofrem
uma reacção adversa a um ou mais dos medicamentos que lhes são administrados, com um impacto negativo na morbilidade
e mortalidade.1 Embora haja múltiplos factores que contribuem para o desenvolvimento de uma reacção adversa, a maioria
(75-80%) podem ser evitadas dado que não estão associadas a reacções de hipersensibilidade directamente relacionadas com
o doente.1 A frequência de reacções adversas de hipersensibilidade aumenta com a administração de fármacos por via tópica,
intramuscular ou endovenosa.1
OBJECTIVOS:
Analisar as reacções adversas reportadas relacionadas com a administração de medicamentos para implementação de estratégias preventivas e correctivas junto dos profissionais de saúde.
MÉTODOS:
Estudo retrospectivo de um ano (Maio 2015 – Maio 2016) de todas as reacções adversas (RAM) registadas no software Oracle
Business Intelligence cruzada com a informação registada em diário clínico. Análise da provável causa das mesmas junto dos
profissionais de saúde envolvidos.
RESULTADOS:
Durante o período indicado foram registadas 16 RAM associadas à administração endovenosa de medicamentos. Destas, 44%
exclusivamente associadas a antibioterapia, as restantes sem isolamento de um fármaco principal mas com várias hipóteses.
Da análise dos vários fármacos que foram identificados como possíveis originadores de RAM verificou-se que o Metamizol
Magnésico surgia em 31% das RAM. Do questionário junto das equipas de enfermagem para avaliação da diluição e/ou administração injectável do Metamizol magnésico verificou-se que as técnicas estão dentro das recomendações de segurança do
RCM do medicamento.
CONCLUSÕES:
De modo a prevenir futuras RAM, verificou-se a necessidade de uniformização dos protocolos de administração de determinados grupos de medicamentos. Elaborou-se uma revisão da administração dos fármacos injectáveis solicitados pelas equipas de
enfermagem.
Salienta-se a importância de uma estreita relação entre o farmacêutico e o enfermeiro que promova o esclarecimento de dúvidas associadas a este tema. Reforça-se a necessidade da notificação das RAM, ainda muito inferior ao esperado (média hospitalar documentada), fundamental para aumento da segurança na utilização dos medicamentos.
BIBLIOGRAFIA:
1 – Riedl, MA [et al.] – Adverse Drug Reactions: Types and Treatment Options. American Family Physicians. [Em linha]. Vol. 68,
N.º 9 (2003) P. 1781-1790 [Consult. 16/09/2016]. Disponível em: http://www.aafp.org/afp/2003/1101/p1781.html
NOTAS:
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INTOXICAÇÃO CUMARÍNICA:
IMPACTO NA ADMISSÃO HOSPITALAR – A REALIDADE DE UM HOSPITAL
AUTORES:
Patricia Alexandra Catarino Carvalho, Domingas Maria Porfírio da Palma
Hospital de Cascais, Dr. José de Almeida

INTRODUÇÃO:
As reacções adversas ao medicamento (RAM) são a causa de 2-8% das admissões hospitalares na Europa.1 Das várias classes de
fármacos descritas com RAM, os anticoagulantes orais são uma das quatro classes mais prevalentes sendo os idosos o grupo
mais susceptível pelos múltiplos regimes terapêuticos e co-morbilidades a que estão sujeitos.1
Dos anticoagulantes orais disponíveis, a Varfarina continua a ser um anticoagulante de referência devido ao baixo custo e marcada eficácia (redução em dois terços do risco de AVC e em um quarto da mortalidade quando comparada com a aspirina ou
placebo).2 Uma das dificuldades na utilização da varfarina consiste em manter o INR dentro dos valores recomendados (2,0-3,0).2
OBJECTIVOS:
Analisar a percentagem de admissão hospitalar por eventos hemorrágicos associados à administração de Varfarina e o impacto
desses eventos no doente.
MÉTODOS:
Estudo retrospectivo de Janeiro 2016 a Agosto 2016 das prescrições de Fitomenadiona no Serviço de Urgência (SO). Foram
incluídos os doentes que receberam Fitomenadiona por intoxicação cumarínica, analisados os dados laboratoriais (INR) e os
registos clínicos.
Amostra com 98 doentes (55 indivíduos do sexo masculino; 43 do sexo feminino), na sua maioria com idades compreendidas
entre os 60 e os 90 anos (67% da amostra).
RESULTADOS:
Registaram-se 55 admissões hospitalares (1,24% do total de admissões no SO) por intoxicação cumarínica correspondentes a
44 doentes, dos quais 21 estavam sintomáticos. À entrada no SO, 45% dos doentes apresentava um INR superior a 6,0. As causas
mais comuns responsáveis pelo aumento do INR foram a lesão renal aguda (27%) e infecções (22%).
No total, 17 doentes permaneceram em internamento devido às descompensações das suas doenças de base.
Verificou-se o switch terapêutico de um doente para Dabigatrano e outro para Rivaroxabano.
CONCLUSÕES:
Da análise das RAM e de acordo com a população de doentes envolvidos, doente idoso polimedicado e com várias co-morbilidades, que carece de um maior apoio no controlo do INR particularmente em situações de descompensação das suas doenças
de base ou em situações de infecção, considera-se que é necessário uma maior ligação entre a rede de cuidados primários e os
cuidados hospitalares.
BIBLIOGRAFIA:
1- Aurora, Simon – Reacções adversas a medicamentos – Factores de risco. Boletim do CIM. Março/Abril 2008. [Em linha].
[Consult. 12/09/2016]. Disponível em: http://www.ordemfarmaceuticos.pt/scid/ofWebInst_09/defaultArticleViewOne.asp?categoryID=2017&articleID=6255
2- Kirchhof, Paulus [et al.] – 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS.
European Heart Journal. [Em linha]. Vol. 37, N.º 33 [Consult. 12/09/2016]. Disponível em: http://eurheartj.oxfordjournals.org/
content/early/2016/08/26/eurheartj.ehw210
NOTAS:
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IMPLEMENTAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO SÉRICA DE GENTAMICINA
E VANCOMICINA NOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS (SF)
DO CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE (CHALGARVE) UNIDADE DE FARO
AUTORES:
Deolinda Aires, Lilia Leonardo, Manuel Silva, Carminda Martins, Brigitte Viegas
Chalgarve Unidade de Faro

1

INTRODUÇÃO:
O uso de gentamicina e vancomicina na prática clínica pode ser limitado pela estreita margem terapêutica destes fármacos.
De modo a minimizar, o risco de efeitos adversos graves inerentes a estas terapêuticas e maximizando os resultados clínicos,
torna-se imprescindível recorrer à sua correcta monitorização e consequente ajuste posológico. A monitorização terapêutica de
fármacos é uma das intervenções clínicas que tem vindo a ser desenvolvida pelo farmacêutico hospitalar nos SF do CHAlgarve
– Unidade de Faro, desde Janeiro de 2015.
OBJECTIVOS:
Monitorização e análise das concentrações séricas de gentamicina e vancomicina em doentes sujeitos à terapêutica com estes
antibióticos e sugestão da individualização dos regimes posológicos, aos prescritores.
Otimização do processo de monitorização dos referidos fármacos.
MÉTODOS:
Análise retrospetiva e descritiva dos pedidos da monitorização sérica de gentamicina e vancomicina entre Janeiro de 2015 e
Julho de 2016.
RESULTADOS:
Foram monitorizados os níveis séricos de gentamicina em 27 doentes. A análise do primeiro doseamento desta, originou uma
proposta de alteração do regime posológico inicial em 18 doentes (66,7%), manutenção da posologia inicial em 7 doentes
(25,9%) e ausência de intervenção farmacêutica em 2 doentes (7,4%) devido a resultados laboratoriais insatisfatórios.
No que diz respeito à vancomicina, foram monitorizados, no mesmo período, 40 doentes resultando, após análise do primeiro
doseamento, proposta de alteração do regime posológico em 27 dos doentes (67,5%) e manutenção da posologia inicial em 13
doentes (32,5%).
CONCLUSÕES:
Para ambos os fármacos, em mais de 65% dos casos, foi feito um ajuste posológico após análise do primeiro doseamento, o que
demonstra a elevada necessidade de monitorizar e adequar a posologia às variações farmacocinéticas individuais.
Como perspetivas futuras, prevê-se a revisão do procedimento de monitorização sérica de gentamicina e vancomicina com o
intuito de otimizar o processo.
BIBLIOGRAFIA:
DREW, Richard H, “Aminoglycosides”, consultado em Agosto de 2016, disponível em http://www.uptodate.com/
DREW, Richard H, “Dosing and Administration of parental aminoglycosídeos, consultado em Agosto de 2016, disponível em
http://www.uptodate.com/
DECKER, Brian S and MOLITORIS, Bruce A, “Manifestations of and risk factors for aminoglycoside nephrotoxicity”, consultado em
Agosto de 2016, disponível em http://www.uptodate.com/
DECKER, Brian S and MOLITORIS, Bruce A, “Pathogenesis and prevention of aminoglycoside nephrotoxicity and ototoxicity”,
consultado em Agosto de 2016, disponível em http://www.uptodate.com/
NOTAS:
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IMPLEMENTAÇÃO DE ALERTAS DE INTERAÇÕES FÁRMACO-ALIMENTO NA
PRESCRIÇÃO MÉDICA ELECTRÓNICA
AUTORES:
Ana Sofia Santos Valongo, Domingas Maria Porfírio da Palma
Hospital de Cascais, Dr. José de Almeida

INTRODUÇÃO:
Os fármacos e os alimentos são essenciais na abordagem global do tratamento do doente. No entanto, podem apresentar
efeitos adversos quando administrados em conjunto, sendo fundamental uma correta identificação e documentação das interações fármaco-alimento em qualquer instituição de saúde.
OBJECTIVOS:
Seleção de interações fármaco-alimento para introdução de alertas na Prescrição Médica Eletrónica (PME).
MÉTODOS:
A Revisão bibliográfica incluiu artigos de revisão disponíveis nas bases de dados PubMed Central® e Google Scholar. Os termos
«interação fármaco/medicamento – alimento/nutriente» foram escritos em língua portuguesa, inglesa e espanhola. Esta pesquisa recorreu também à consulta do Drug Information Handbook 20th edition, à base de dados UpToDate® e aos Resumos das
Características do Medicamento (RCM’s). Os alertas foram introduzidos na PME, não sendo consideradas as interações com o álcool, sumo de toranja, dieta com alto teor em proteína, soja, sódio, potássio e tiramina. De forma a facilitar a gestão de informação foram definidas as seguintes recomendações como alerta: Administrar com alimentos; Administrar uma hora antes ou duas
horas depois das refeições; Administrar em jejum; Restrição de determinados alimentos durante administração do fármaco.
RESULTADOS:
Introdução de 43 alertas na plataforma da PME ficando a informação disponível ao Médico, Farmacêutico, Enfermeiro e
Nutricionista.
CONCLUSÕES:
Durante a realização da pesquisa bibliográfica foram verificadas dificuldades relacionadas com a heterogeneidade da informação das diferentes fontes, constituindo um desafio a seleção e avaliação criteriosa da informação de forma a minimizar a introdução de alertas desnecessários. A implementação, no plano alimentar de cada doente, das restrições dietéticas associadas à
administração de Varfarina e Acenocumarol, contribuiu para um maior impacto deste trabalho.
A efetividade da terapêutica medicamentosa e consequente estado nutricional do doente está dependente do acesso, em tempo útil, a informação científica credível por parte dos diferentes intervenientes da equipa multidisciplinar. A PME, potenciada
com esta informação, permite monitorizar a interação fármaco-alimento, o que se traduz num aumento da eficiência e segurança na prestação de cuidados de saúde.
BIBLIOGRAFIA:
Lacy, Charles F [et al.] – DRUG INFORMATION HANDBOOK: a comprehensive resource for all clinicians and healthcare professionals. 20ª Edição. Lexicomp, 2011-2012. ISBN 978-1-59195-291-6
NOTAS:
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QUE FERIDAS TRATAMOS NA ULS DA GUARDA:
INFETADAS / NÃO INFETADAS (2010-2015)
AUTORES:
Conceição Quinaz, Joana Santos, Cristina Dinis, Isabel Silva
Serviços Farmaceuticos – ULS Guarda

INTRODUÇÃO:
Caracterizar uma ferida e saber classificá-la como infetada ou não infetada, implica conhecimentos teóricos e práticos, que se
podem manifestar em qualidade de vida para o doente e gestão de recursos, imprescindíveis à sustentabilidade destes tratamentos.
OBJECTIVOS:
Quantificar, genericamente, as feridas tratadas, em número e em custos: infetadas ou não infetadas, na ULS da Guarda.
MÉTODOS:
Analisando o material de penso terapêutico disponível no mercado e transpondo, teoricamente, para a sua utilização prática,
podemos generalizar que para tratar uma ferida não infetada aplicamos apenas um penso secundário e que necessitamos de
uma pelicula impregnada com antimicrobiano e de um penso secundário para tratamento de uma ferida infetada.
Neste sentido procedemos:
• Coleta das listagens de consumos do Material de Penso Terapêutico das várias unidades estudadas (ULSG; H. Sousa
Martins; H. N. Srª Assunção; Cuidados Primários);
• Elaboração de uma base de dados com a informação recolhida entre 2010-2015 e tratamento dos dados.
RESULTADOS:
• O número de unidades de pensos terapêuticos utilizados em 2015 é idêntico ao de 2010 mas o custo total teve uma
redução de 29% (59.620€);
• Na ULSG, em 2010, 75% dos tratamentos estavam dirigidos para feridas infetadas; em 2015 apenas 59%;
• No HSM, em 2010, 40% dos tratamentos estavam dirigidos para feridas infetadas; em 2015 apenas 30%;
• No HNSA, em 2010, todos os tratamentos estavam dirigidos para feridas infetadas; em 2015 apenas 49%;
• Em CP, em 2010, 83% dos tratamentos estavam dirigidos para feridas infetadas; em 2015 apenas 70%;
• Em termos de recursos, a abordagem destes doentes teve custo direto total: 2010 (203.464€), 2011 (192.876€), 2012
(168.059€), 2013 (143.835€), 2014 (159.191€) e em 2015 (144.204€).
CONCLUSÕES:
Da análise dos dados podemos concluir que houve:
• Redução no consumo de pensos terapêuticos impregnados com prata, iodo e mel devido à melhoria na classificação dos
estadios da cicatrização;
• Redução de custos dos pensos traduzido numa redução dos custos no tratamento de feridas;
• A formação profissional dos utilizadores, que foi executada durante os últimos anos, permitiu: classificação segura dos
estádios de uma ferida; melhor utilização do penso terapêutico como recurso e diminuição dos custos com esta área.
BIBLIOGRAFIA:
Listagens da Análise ABC de consumos de Pensos Terapêuticos no HSM, HNSA e Unidades em Cuidados Primários, de 2010 a
2015, conforme disponível no ALERT ERP, ULSGuarda
NOTAS:
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HEPATITE C – O FARMACÊUTICO HOSPITALAR E OS NOVOS TRATAMENTOS

AUTORES:
Rita Susana Madeira Moras Alves, Inês Almeida Eusébio, Mónica Guardado, Maria Olímpia Fonseca
Centro Hospitalar Cova da Beira

INTRODUÇÃO:
A chegada de novos medicamentos para o tratamento da hepatite C, de uso oral e livre do interferão peguilado, veio revolucionar o tratamento desta patologia, quer devido à taxa de cura, quer ao nível da segurança e dos reduzidos efeitos secundários.
A monitorização terapêutica é uma das atividades desenvolvidas pelo farmacêutico hospitalar, que assume um papel fundamental na pesquisa de interações medicamentosas e no acompanhamento do doente para a deteção de Reações Adversas
Medicamentosas (RAMs).
OBJECTIVOS:
Descrever as interações medicamentosas e as RAMs notificadas pelos doentes em tratamento da hepatite C com a associação
ledipasvir + sofosbuvir, medicamento sujeito a monitorização adicional, no Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB).
MÉTODOS:
O acesso aos novos tratamentos para a Hepatite C no CHCB teve início a 1 de abril de 2015 e os dados recolhidos são de doentes
com tratamento concluído até 15 de setembro de 2016.
Na primeira dispensa do medicamento ledipasvir+sofosbuvir foi questionado o doente de toda a medicação que tomava,
e foram pesquisadas interações no site: http://www.hep-druginteractions.org/. Em caso de interação, quer a nível de necessidade de ajuste terapêutico ou monitorização de parâmetros analíticos, foram notificados os médicos prescritores. Nas dispensas
mensais os doentes foram questionados acerca dos efeitos secundários.
RESULTADOS:
Foram tratados 78 doentes, com idade compreendidas entre 28 e 68 anos dos quais 72 são do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Da amostra analisada, 27 são doentes co-infetados pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH). Do total de doentes
tratados, 72 fizeram apenas ledipasvir + sofosbuvir e a 6 foi associado a ribavirina.
Do total da amostra, apenas 37 reportaram um ou mais efeitos adversos. Quanto às RAMs notificadas, 59 % dos doentes sentiram dores de cabeça ligeiras, tendo apenas um doente necessidade de recorrer à toma de paracetamol; 57% cansaço; 10,8%
náuseas e/ou vómitos, azia, afrontamentos ou secura da boca.
Em relação às interações identificadas, a toma de inibidores da bomba de protões foi o grupo terapêutico para o qual houve
maior número de casos de necessidade de ajuste do horário de administração, (11 casos) devido à interação com o ledipasvir+sofosbuvir.
Nos doentes co-infetados, houve necessidade de monitorização da função renal dos doentes a tomar concomitantemente
tenofovir (7 casos).
CONCLUSÕES:
A farmacovigilância ativa é uma atividade essencial para a monitorização do perfil de segurança dos medicamentos recentemente comercializados e deve fazer parte das atividades dos farmacêuticos.
Apesar da pequena amostra do nosso trabalho, corroborando a bibliografia já existente, o ledipasvir + sofosbuvir demonstrou
ser um fármaco com um bom perfil de segurança, pois os efeitos secundários descritos foram muito ligeiros e em muitos casos
foram mesmo inexistentes.
BIBLIOGRAFIA:
Resumo das Caraterísticas do Medicamento, Harvoni®.
NOTAS:
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ANÁLISE CUSTO-EFETIVIDADE DE NIVOLUMAB NO CARCINOMA DO PULMÃO
CÉLULAS NÃO-PEQUENAS NÃO-ESCAMOSO
AUTORES:
Ana Soares, Armado Alcobia
Hospital Garcia de Orta

INTRODUÇÃO:
O Ensaio de fase III CheckMate-057 comparou o Nivolumab (NIV) com Docetaxel (DOC) no tratamento de doentes com cancro
do pulmão de células não-pequenas (CPCNP), histologia não-escamosa, localmente avançado ou metatizado, previamente tratado com quimioterapia. Uma diferença da sobrevivência global em favor do NIV levou à inclusão desta histologia do CPCNP
nas indicações terapêuticas deste fármaco. Este estudo incluiu ainda uma análise retrospectiva de um biomarcador nas amostras tumorais, o PD-L1. Do total dos doentes, 78% tinham material disponível para esta análise, tendo o NIV demonstrado melhores resultados em doentes com tumores PD-L1 positivos.
OBJECTIVOS:
O objectivo deste estudo é calcular as Razões Custo-Efectividade Incremental (RCEI) do NIV, versus o DOC, em doentes com
CPCNP, histologia não-escamosa, localmente avançado ou metatizado, previamente tratado com quimioterapia, considerando
ou não o resultado da análise do PD-L1.
MÉTODOS:
Com base nos resultados do Ensaio CheckMate-057 serão comparadas as eficácias e custos associados de diferentes estratégias
de utilização do NIV com o comparador DOC: tratar os doentes com NIV independentemente do PD-L1 status ou tratar considerado o grau de positividade do PD-L1 (≥1%; ≥5%; ≥10%). Para cálculo dos custos associados foi considerada a duração média
de tratamento indicada no ensaio (6 ciclos NIV e 4 ciclos de DOC), os custos dos fármacos e o custo de prevenção da anemia e
neutropenia que surgem em maior percentagem de doentes tratados com DOC (+18% e +30% respectivamente). O custo da
determinação do PD-L1 foi considerado quando a decisão terapêutica depender do resultado. A perspectiva utilizada é a da
instituição hospitalar.
RESULTADOS:
A Sobrevivência Global dos doentes tratados com NIV ou DOC, em meses são, respectivamente: 12,2 e 9,4 (considerando todos
os doentes incluídos no ensaio); 17,7 e 9,0 (considerando apenas doentes ≥1% PD-L1+); 19,4 e 8,1 (considerando apenas doentes ≥5% PD-L1+) e 19,9 e 8,0 (considerando apenas doentes ≥10% PD-L1+).Os custos associados ao tratamento com NIV ou
DOC são 18.900€ e 482€ respectivamente. As RCEI calculadas são 78.936€ (considerando todos os doentes incluídos no ensaio);
25.405€ (considerando apenas doentes ≥1% PD-L1+); 19.559€ (considerando apenas doentes ≥5% PD-L1+) e 18.573€ (considerando apenas doentes ≥10% PD-L1+).
CONCLUSÕES:
Na utilização de Nivolumab na terapêutica dos doentes com CPCNP, histologia não-escamosa, localmente avançado ou metatizado, previamente tratado com quimioterapia, é importante a determinação do biomarcador PD-L1. A determinação deste
biomarcador deve ser considerada na elaboração de orientações de utilização de NIV, nesta indicação terapêutica.
BIBLIOGRAFIA:
H. Borghaei et al – Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Nonsquamous Non–Small-Cell Lung Cancer, NEJM, 373, 17(2015),
p.1627-39; Nivolumab RCM Consult. Set 2016, disponível em: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
NOTAS:
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PLANEAMENTO DE ACTIVIDADE DE RECONCILIAÇÃO TERAPÊUTICA

AUTORES:
Ana Cláudia Portela Coutinho, Domingas Maria Porfírio da Palma
Hospital de Cascais, Dr. José de Almeida

INTRODUÇÃO:
No âmbito da qualidade e segurança do doente foi implementado um procedimento que valida a medicação trazida pelo doente e prescrita pelo médico, com criação e uso de impresso associado.
OBJECTIVOS:
Estabelecer um plano de acção para iniciar reconciliação terapêutica num serviço piloto.
MÉTODOS:
Análise retrospectiva, período aproximado de 8 meses, dos medicamentos trazidos pelo doente validados. Priorização de medicamentos quanto à frequência de prescrição e pesquisa bibliográfica de equivalentes terapêuticos. Criação de ferramenta
de trabalho com equivalentes terapêuticos aplicáveis. Plano: Apreciação em sede de comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)
da proposta de equivalências elaborada. Implementação de procedimento normativo validado pela CFT, conducente à substituição automática pelo farmacêutico para o equivalente terapêutico durante internamento. Nas notas de alta o Farmacêutico
detecta as discrepâncias possíveis. Contacta o médico e o doente ou cuidador, se aplicável. O sistema de teach-back ao doente
no momento da alta é desejável.
RESULTADOS:
Da avaliação retrospectiva conclui-se que cerca de 40% dos medicamentos do doente poderiam ter sido substituídos por equivalentes terapêuticos.
CONCLUSÕES:
O desenvolvimento da actividade consiste em fazer o maior número possível de substituições seguras por equivalentes terapêuticos. Um estudo futuro, através de contabilização do numero de impressos de validação de medicamento do doente e de
numero de discrepâncias detectadas nas notas de alta que serão indicadores de eficácia.
BIBLIOGRAFIA:
Afonso, R. (2015). Reconciliação de Terapêutica. Amadora: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca.;BCHA. (2015).
Therapeutic Interchange Program and VA Prescrption Interpretations. Vancouver: BCHA;Domingos, S. (2013). Discrepâncias na
Medicação e Reconciliação Terapêutica em Doentes Internados: Uma avaliação descritiva. Lisboa: Universidade de Lisboa;Falcão,
F. (2013). Manual Terapêutica Crónica e cirurgia – recomendações de suporte ao processo de reconciliação. Paço de Arcos: Merck
Sharp & Dohme Corp.;Garfinkel D, M. D. (2010). Feasibility study of a systematic approach for discontinuation of multiple medications in older adults: Addressing polypharmacy.;. Kimberley Aboriginal Medical Services Council. (Março de 2016). Drug
Tranfer Protocols. Obtido de Kimberley Standard Drug List: http://www.ksdl.kamsc.org.au
NOTAS:
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ABORDAGEM TERAPÊUTICA DAS DOENÇAS LISOSSOMAIS NO CHLC

AUTORES:
Ana Maria Domingos da Silva Rolo Paiva Alves, Cristovão Marques Junqueira
Centro Hospitalar de Lisboa Central

INTRODUÇÃO:
As Doenças Lisossomais de Sobrecarga (DLS) são doenças raras que constituem um grupo de doenças hereditárias do metabolismo, das quais fazem parte as Mucopolissacaridoses (MPS). Embora para a maioria das DLS, não exista um tratamento totalmente eficaz, nos últimos anos têm vindo a ser desenvolvidas várias terapêuticas de substituição enzimática, estando neste
momento disponíveis no mercado soluções que possibilitam o tratamento destas patologias.
OBJECTIVOS:
Caracterização das DLS e respectivas terapêuticas de substituição enzimática, evolução das terapêuticas medicamentosas/esquemas terapêuticos, n.º de doentes diagnosticados no CHLC e intervenção dos Serviços Farmacêuticos.
MÉTODOS:
Estudo retrospectivo sobre a evolução das terapêuticas medicamentosas/ n.º de doentes diagnosticados/ alocação de recursos
no CHLC de 2014 a 2016.
RESULTADOS:
A análise dos dados demonstra um crescimento dos encargos relativos a terapêuticas de substituição enzimática, no período
em apreço, reflexo do aumento do n.º de doentes sob tratamento e da introdução de novas modalidades terapêuticas.
CONCLUSÕES:
As terapêuticas de substituição enzimática representam um impacto orçamental significativo para as instituições de saúde,
fruto do elevado custo dos medicamentos utilizados.
O contínuo desenvolvimento científico na área da biotecnologia tem vindo a permitir a melhoria do diagnóstico e tratamento
das DLS.
Os Serviços Farmacêuticos são chamados a intervir em todo o processo de utilização dos medicamentos para tratamento das
DLS, desde a proposta terapêutica até à preparação dos medicamentos em condições assépticas, contribuindo assim para a
optimização do tratamento.
BIBLIOGRAFIA:
Diagnóstico e Tratamento de Doenças Lisossomais: relatório 2011 : Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP :
Disponível na internet http://hdl.handle.net/10400.18/1803
NOTAS:
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IMPLEMENTAÇÃO DA NORMA DOS MEDICAMENTOS LASA
NO GRUPO TROFA SAÚDE
AUTORES:
Partrícia Moura, Rosa Mendes, Ricardo Carvalho, André Azevedo, Alexandra Soares, Andreia Leite, Ana Araújo
Grupo Trofa Saúde

INTRODUÇÃO:
Os medicamentos LASA – ‘look-alike, sound-alike’ – são medicamentos com nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto semelhante que podem ser confundidos uns com os outros, originando troca de medicamentos e, por consequência, colocando em
risco a segurança do doente. A existência de denominações semelhantes entre medicamentos é uma das causas mais comuns
associada aos eventos adversos relacionados com a medicação.
OBJECTIVOS:
Desenvolver estratégias e implementar medidas de diferenciação dos medicamentos LASA na sua identificação visual e escrita,
incluindo a rotulagem.
MÉTODOS:
Lista interna de medicamentos ‘sound-alike’, bem como a utilização do método ‘Mid-type Tall Man leterring’ para diferenciação
das denominações dos mesmos, e poster com imagens dos medicamentos ‘look-alike’.
RESULTADOS:
Foi elaborada e afixada nos diversos serviços, a lista de medicamentos ‘sound-alike’ ajustada aos que são administrados no
Grupo Trofa Saúde. Também foram implementadas medidas de diferenciação dos mesmos na sua identificação escrita através
da alteração do grafismo na denominação, aplicando o método ‘Mid-type Tall Man leterring’. Este método consiste na inserção
de letras maiúsculas e a negrito no meio das denominações dos medicamentos, modificando a perceção visual das mesmas,
promovendo a sua diferenciação ao destacar algumas letras.
Concomitantemente, foi divulgado um poster que contem imagens, e respetivas denominações, de medicamentos ‘look-alike’,
de forma a que os diversos profissionais de saúde estejam alerta para a semelhança das embalagens.
CONCLUSÕES:
O Farmacêutico tem como dever zelar pela segurança do doente, implementando medidas que visam evitar, prevenir ou corrigir, eventos adversos que podem resultar do uso do medicamento. A similaridade entre as denominações de medicamentos e/
ou das embalagens onde são acondicionados, pode afetar a memória de curto prazo e modificar a perceção visual e auditiva,
contribuindo para a ocorrência de incidentes de segurança do doente, relacionados com a medicação.
Desta forma é imperativo a adoção de práticas seguras que possam contribuir para a redução destas ocorrências.
BIBLIOGRAFIA:
Direção Geral de Saúde. Norma n.º 020/2014 de 30/12/2014 atualizada a 14/12/2015.
NOTAS:
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DE PREPARAÇÕES INTRAVÍTREAS
IMPACTO ECONÓMICO
AUTORES:
Ana Teresa Silva Oliveira, Maria Alexandra Osório, Ana Cristina Matos
Centro Hospitalar do Porto

INTRODUÇÃO:
Os inibidores do fator de crescimento endotelial vascular humano tipo A (VEGF-A), bevacizumab, ranibizumab e aflibercept,
têm um papel importante no tratamento da Degenerescência Macular relacionada com a Idade (DMI), contribuindo em regimes
terapêuticos selecionados e adequados para uma diminuição da perda de visão e melhoria da acuidade visual.
Na unidade de farmacotecnia do Centro Hospitalar do Porto, procede-se ao fracionamento dos frascos dos 3 inibidores VEGF-A,
em seringas pré-cheias, permitindo uma redução do custo do tratamento sem risco acrescido identificado.
O bevacizumab é utilizado no CHP em indicação off-label como tratamento de primeira linha para a DMI, com base em deliberação prévia e parecer da Comissão de Ética do Hospital, não carecendo de aprovação individual pela Comissão de Farmácia e
Terapêutica.
Os outros inibidores (ranibizumab e aflibercept) são utilizados como fármacos de primeira linha no Edema Macular Diabético
não estando no entanto aprovado no caso da DMI, carecendo de justificação caso a caso.
OBJECTIVOS:
Análise da evolução quantitativa de preparações intravítreas de 3 inibidores da VEGF-A, efetuadas entre Janeiro de 2013 e
Agosto de 2016.
Avaliação do impacto económico do fracionamento em seringas.
MÉTODOS:
Análise retrospetiva de dados obtidos a partir do sistema informático dos Serviços Farmacêuticos (GHAF) e do programa de
registo sistemático de dados da Unidade de Farmacotecnia durante o período em estudo.
RESULTADOS:
Ao longo do período em estudo, observou-se um aumento anual do número de preparações, passando de 132 em média, por
mês, no ano de 2013 para 330 no ano em curso. Este aumento é ainda maior no caso de aflibercept e ranibizumab.
O custo com bevacizumab (1frasco – 283.32€; 1 seringa – 15.74€), ranibizumab (1 frasco – 827.04€; 1 seringa – 413.72€) e aflibercept (1 frasco – 818.53€; 1 seringa – 272.84€) seria muito superior se não se realizasse o fracionamento.
CONCLUSÕES:
Da análise efetuada aos dados recolhidos podemos constatar um aumento do número de preparações, ao longo do período
em estudo.
O fracionamento destes medicamentos, executado em CFL, permite uma rentabilização de recursos, com um impacto económico muito significativo e relevante, tendo em consideração a atual contenção de custos.
BIBLIOGRAFIA:
Mohamed QA, Fletcher EC, Buckle M. Diabetic retinopathy: intravitreal vascular endothelial growth factor inhibitors for diabetic
macular oedema. BMJ Clin Evid.2016
RD Jager, WF Mieler, JW Miller – New England Journal of Medicine 2008 – Mass Medical Soc
HR Coleman, CC Chan, FL Ferris, EY Chew – The Lancet, 2008 – Elsevier
NOTAS:
Não existem conflitos de interesse.
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ELABORAÇÃO DE CREME DE SIROLÍMUS 0,4%.
APLICAÇÃO NOS ANGIOFIBROMAS FACIAIS. METODOLOGIA DE PREPARAÇÃO
AUTORES:
Maria Alexandra Simões Correia Magalhães Osório, Paulina Aguiar, Marlene Almeida, Ana Cristina Matos, Patrocínia Rocha
Centro Hospitalar do Porto

INTRODUÇÃO:
O Complexo da Esclerose Tuberosa é um transtorno neurocutâneo de transmissão autossómica dominante, caracterizado pelo
desenvolvimento multissistémico de tumores. Nestes doentes é comum o aparecimento de angiofibromas, que afetam a região
facial. Estes sintomas têm grandes repercursões psicológicas nos doentes, pela alteração estética que originam. O Sirolímus é
uma lactona macrocíclica com potente atividade imunossupressora, sendo utilizado na prevenção da rejeição no transplante
renal. É também conhecida a sua utilidade como inibidor da angiogenese e da proliferação de células tumorais. Dado que a
sua utilização sistémica em doentes com angiofibromas faciais não se justificaria, pelos potenciais efeitos adversos, a aplicação
tópica representa uma alternativa eficaz e segura.
OBJECTIVOS:
Custo preparação de bisnaga de 20g de sirolímus 0,4% creme, a partir dos comprimidos versus a partir da matéria-prima.
Descrever o método utilizado na elaboração creme Sirolímus 0,4%. Aplicação em doentes seguidos na C. Externa de Dermatologia.
MÉTODOS:
Pesquisa de fornecedor de matéria-prima adequada.
Na elaboração de lote de bisnagas 20g de creme é utilizada a seguinte metodologia:
Manipulação em Hotte, bata e gorro, luvas de nitrilo, máscara P2 e óculos. Pesar a vaselina; Pesar o sirolímus em balança analítica; Humedecer o pó em vaselina líquida; Adicionar aos poucos a vaselina sólida, incorporando o pó por espatulação; Encher
bisnagas com 20g de pomada. Fechar e rotular. Acondicionar em embalagem secundária.
RESULTADOS:
Preparação de 10 bisnagas de 20g sirolímus 0,4%, com comprimidos de Rapamune®, custou 4496,9€. A partir da matéria-prima,
o custo foi 1210,4€.
A partir da matéria-prima foi possível obter um creme de sirolímus a 0,4%, nas condições desejadas e com a consistência adequada à aplicação na face.
CONCLUSÕES:
A execução deste medicamento nos Serviços Farmacêuticos surge como uma alternativa no tratamento das manifestações
cutâneas ao nível da face, nos doentes com esta patologia, melhorando o bem-estar e a sua autoestima.
Este medicamento não se encontra disponível no mercado. A resposta dos Serviços Farmacêuticos é por isso uma mais-valia
muito significativa no apoio aos doentes e resposta aos clínicos.
BIBLIOGRAFIA:
Crino PB, Nathanson KL, Henske EP. The tuberous sclerosis complex. N Engl J Med. 2006 Sep 28;355(13):1345-56
Hyman MH, Whittemore VH. National Institutes of Health consensus conference: tuberous sclerosis complex. Arch Neurol. 2000
May;57(5):662-5.
Rosser T, Panigrahy A, McClintock W. The diverse clinical manifestations of tuberous sclerosis complex: a review. Semin Pediatr
Neurol. 2006 Mar;13(1):27-36.
Law BK. Rapamycin: an anti-cancer immunosuppressant-Crit Rev Oncol Hematol. 2005 Oct;56(1):47-60.
NOTAS:
Não existem conflitos de interesse.
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UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE OCTENIDINA EM UNIDADE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATAIS
AUTORES:
Inês Martins

Maternidade Dr. Alfredo da Costa

INTRODUÇÃO:
A pele é um importante órgão cujo desenvolvimento e maturação epidérmica são iniciados durante o período de embriogénese e terminam às 34 semanas de gestação.
Nas unidades de cuidados intensivos neonatais (UCIN) existe grande preocupação com a imaturidade da pele associada à prematuridade, uma vez que esta representa um elevado risco de absorção e lesão por agentes físicos e químicos e a penetração
de microorganismos com o desenvolvimento de sépsis.
Estes prematuros requerem muito frequentemente a colocação de acessos venosos para a administração de alimentação e terapêuticas essenciais à sobrevivência. Os procedimentos para colocação destes cateteres requerem necessariamente a desinfeção
da pele.
A octenidina é um antisséptico de estrutura catiónica cujo papel na prevenção da sépsis associada ao prematuro foi reconhecido pela Agência Europeia do Medicamento.
O aparecimento de lesões cutâneas em prematuros internados na UCIN justificam uma avaliação retrospectiva da utilização
desta molécula e a elaboração deste trabalho.
OBJECTIVOS:
Avaliar a segurança de uma solução de octenidina em grandes prematuros através da avaliação da lesão cutânea.
MÉTODOS:
Estudo retrospectivo para avaliar a integridade da pele de grandes prematuros (idade gestacional ≤ 26 semanas) aos quais tinham sido aplicada uma solução de octenidina para colocação de cateteres centrais internados na UCIN. A integridade da pele
foi classificada numa escala com 3 níveis: 1.º: Ausência de lesão-pele íntegra; 2.º: Lesão cutânea ligeira – pele descamativa; 3.º:
Lesão cutânea grave – pele com vermelhidão/queimadura.
RESULTADOS:
Dos 25 casos identificados, a octenidina não provocou alterações na pele de 68% dos recém-nascidos. Em 24% dos casos, foram
observadas lesões de nível 2, enquanto que em 8% foram identificadas lesões do nível 3 com vermelhidão/queimadura. Em 6
casos foi necessária a aplicação de hidratantes e/ou loções reparadoras.
CONCLUSÕES:
A octenidina é uma molécula de utilização clinica recente na nossa UCIN (cerca de um ano). Esta parece ser segura na maioria
dos casos identificados. Contudo, devido à elevada vulnerabilidade da população em análise, o aparecimento de 8% casos com
lesões graves exige uma utilização cuidada e restrita desta molécula. Deve ser também avaliada a possibilidade de utilização de
outras moléculas ficando a octenidina reservada a prematuros com maior maturidade.
BIBLIOGRAFIA:
1. Molly Ness, Dawn Davis, et al; Neonatal skin care: a concise review. International Journal of Dermatology. 2013; 52: 14-22
2. Oranges Teresa, Dini Valentina; Skin Physiology of the Neonate and Infant: Clinical Implications. Advances in Wound Care.
2015; 4: 587-595
3. Sathiyamurthy S, Banerjee J, et al; Antiseptic use in the neonatal intensive care unit – a dilemma in clinical practice: an evidence based review. World Journal of Clinical Pediatrics. 2016; volume 5: 159-171
NOTAS:
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ANÁLISE DA EFETIVIDADE DO TOCOLÍTICO ATOSIBANO

AUTORES:
Raquel Saraiva

Maternidade Dr. Alfredo da Costa

INTRODUÇÃO:
O parto pré-termo é a principal causa de morbilidade e mortalidade perinatal e um dos principais responsáveis pela mortalidade infantil, constituindo deste modo a principal preocupação atual em obstetrícia, com uma incidência média mundial de 10%
[1]. A tocólise, que consiste na administração de um fármaco com o objetivo de inibir as contrações uterinas, representa a base
fundamental de prevenção do mesmo. O objetivo primário da tocólise é retardar o trabalho de parto por pelo menos 48 horas,
de modo a permitir a instituição do ciclo de maturação pulmonar fetal (CMP) e, se necessário, a transferência da grávida até um
hospital com vagas na unidade de neonatologia [2].
Estudos revelam que o atosibano apresenta efetividade comparável a outros agentes tocolíticos, nomeadamente a nifedipina,
e um adequado perfil de segurança, embora tenha a desvantagem de ser administrado endovenosamente e um custo mais
elevado [3]. É o fármaco de eleição em casos de gravidez múltipla e cardiopatia materna [4].
OBJECTIVOS:
Avaliar a efetividade do tocolítico atosibano através da avaliação do cumprimento do objetivo primário da tocólise.
MÉTODOS:
Estudo retrospetivo com recolha de dados em folha de registo a partir dos processos clínicos das grávidas para as quais houve
consumo informático do tocolítico atosibano durante o primeiro semestre de 2016.
RESULTADOS:
Dos 23 casos estudados, a instituição do CMP completo foi possível em 17 grávidas (74%). Em 5 dos casos (22%) o parto ocorreu
antes das 48 horas mas pelo facto de se terem verificado condições obstétricas e/ou fetais que exigiram o nascimento imediato,
não tendo sido possível nessas completar o CMP. Em 1 grávida (4%) não impediu a progressão do trabalho de parto.
CONCLUSÕES:
O atosibano pareceu demonstrar uma boa efetividade. Para obter resultados mais conclusivos será, no entanto, necessário alargar a dimensão da amostra. Será igualmente pertinente avaliar o cumprimento das guidelines atuais na utilização do atosibano,
de modo a se concluir se as situações em que não demonstrou efetividade foi em resultado de uma utilização inadequada.
Futuramente ambicionamos realizar um estudo prospetivo que permita comparar a efetividade e perfil de segurança dos fármacos atosibano e nifedipina.
BIBLIOGRAFIA:
[1] BECK, Stacy; et al. Incidencia mundial de parto prematuro: revisión sistemática de la morbilidad y mortalidad maternas.
Boletín de la Organización Mundial de la Salud. Vol. 88 (2010), p. 1-80.
[2] TORRES, Rita; et al. – Ameaça de parto pré-termo. In Protocolos de Atuação da Maternidade Dr. Alfredo da Costa, 2ª ed.
Lisboa: Lidel, 2011, p. 146-149.
[3] Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). Tocolysis for women in preterm labour. RCOG Green-top guideline No. 1b, 2011.
[4] Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE. Protocolo Clínico: Ameaça de Parto Pré-Termo, 3 de setembro de 2015.
NOTAS:

9.ª Semana APFH – IX Congresso Nacional | Centro de Congressos do Estoril, 23 a 26 de novembro 2016

73

POSTERS
P46
SIMPLIFICAÇÃO DA TERAPÊUTICA ANTIRETROVIRICA
– BITERAPIA COM INIBIDORES DA PROTEASE E LAMIVUDINA
AUTORES:
Antonieta Silva, Ana Plácido, Andreia Pereira, Sylvie Martins
Hospital de Braga

INTRODUÇÃO:
As terapêuticas antiretroviricas (TARV’ s) têm vindo a sofrer uma evolução relevante no decorrer dos últimos anos. Através da
análise de alguns estudos considera-se que, devido a estes progressos, a simplificação destes esquemas pode demonstrar um
valor terapêutico acrescentado face às terapêuticas instituídas.
A simplificação de TARV tem como principais objetivos melhorar a tolerabilidade e reduzir efeitos adversos a curto e longo prazo, melhorar a adesão à terapêutica reduzindo o número de tomas, e ainda permitir uma redução de custos. [1]
OBJECTIVOS:
Monitorização de eficácia e segurança da terapêutica dupla, com Inibidor da protease potenciado e Lamivudina 300mg.
MÉTODOS:
No período de Julho 2015 a Julho 2016 foram selecionados 47 doentes para simplificação terapêutica, num universo de 525
ativos em tratamento de VIH. O esquema terapêutico dos doentes selecionados incluía: um IP potenciado com o Ritonavir e dois
NRTI. A simplificação resulta na substituição dos dois NRTI pela Lamivudina 300mg.
Os critérios de inclusão são manutenção da carga viral (CV) indetectável nas duas análises anteriores (pelo menos, 6 meses),
garantia de adesão à terapêutica e ausência de mutações resultantes de resistências.
RESULTADOS:
Durante o período de estudo apenas 26 doentes são conclusivos, tendo em conta um dos critérios de inclusão – avaliação de,
pelo menos, duas análises clínicas após simplificação terapêutica. Dos 26 doentes 9 são do sexo feminino (35%) e 17 do sexo
masculino (65%).
Da amostra, 25 doentes mantiveram os resultados da CV indetectáveis e em casos pontuais, inferior a 20 ou a 35. Um doente
apresentou numa das análises valores de CV superior (595) face aos resultados anteriores (níveis de CV indetectável).
CONCLUSÕES:
Pelo estudo não se observaram efeitos adversos associados à administração da Lamivudina. Houve por parte de todos os doentes uma boa tolerabilidade ao novo esquema terapêutico, distinguindo-se uma melhoria pela redução do número de tomas.
O tratamento duplo com IP potenciado e Lamivudina revelou uma eficácia terapêutica não inferior à dos tratamentos anteriores. Á exceção de um doente cuja CV aumentou estando este resultado inerente à má adesão durante o estudo.
Conclui-se que esta combinação consegue suprimir reações adversas persistentes associadas aos NRTI, preservar futuras opções terapêuticas e reduzir os custos da TARV.
BIBLIOGRAFIA:
[1] J. A. Perez-Molina, R. Rubio, A. Rivero, J. Pasquau, I. Suárez-Lozano, M. Riera, M. Estébanez, J. Santos, J. Sanz-Moreno, J. Troya,
A. Mariño, A. Antela, J. Navarro, H. Esteban, S. Moreno, em nome do Grupo do Estudo GESIDA 7011 – Tratamento duplo com
Atazanavir-Ritonavir mais Lamivudina versus tratamento triplo com Atazanavir-Ritonavir mais dois nucleosídeos em doentes
com VIH-1 virologicamente estáveis (SALT): Resultados referentes às primeiras 48 semanas de um ensaio de não-inferioridade,
aleatorizado e em aberto. Revista THE LANCET Infectious Diseases. Vol. 4, n.º 5 (Setembro/Outubro 2015), p.324.
NOTAS:
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RECONCILIAÇÃO FARMACOTERAPÊUTICA NUM SERVIÇO DE CIRURGIA

AUTORES:
Carla Galhano, Ana Cristina Cavalheiro, M. Luísa Morais Machado

Hospital Santo António dos Capuchos – Centro Hospitalar de Lisboa Central

INTRODUÇÃO:
A Reconciliação Farmacoterapêutica (RT) é o processo formal de obtenção da lista completa, actualizada e precisa dos medicamentos utilizados pelos doentes e posterior comparação com a prescrição instituída nas diferentes interfaces de cuidados
médicos (admissão, transferência e alta hospitalar), para deteção de eventuais discrepâncias e prevenção da iatrogenia medicamentosa, através da redução de erros de medicação e promoção da segurança do doente.
OBJECTIVOS:
Análise da reconciliação farmacoterapêutica num serviço de cirurgia no período de Novembro a Dezembro de 2014.
MÉTODOS:
Estudo retrospetivo de 2 meses, que comparou a medicação habitual dos doentes > 65 anos admitidos no Serviço de Cirurgia
com a prescrição médica instituída, no âmbito de colaboração em tese de mestrado de enfermagem. Os dados iniciais foram
recolhidos por enfermeiro mediante entrevista ao doente ou cuidador nas primeiras 24 horas. A informação recolhida foi comparada com a prescrição eletrónica e os dados presentes no processo clínico SClinico, e as discrepâncias comunicadas ao médico, até às 96 horas de internamento. Dados obtidos: dados demográficos, fármacos reconciliados, número de discrepâncias
detetadas e número e tipo de erros de reconciliação.
RESULTADOS:
No período do estudo foram analisados 60 doentes: 58% do sexo masculino, idosos (média de idade 74,4 anos), polimedicados
(média de 5,5 medicamentos pré-ingresso) e com comorbilidades associadas. Uma média de 4,38 medicamentos não estava
na prescrição na admissão, sendo intencional em 100% dos casos. Os resultados obtidos foram registados em ficheiro Excel
desenhado para o efeito.
CONCLUSÕES:
Tratando-se de doentes cirúrgicos, a suspensão da medicação no período pré-operatório é justificada. Seria mais importante RT
após reinício de medicação e na alta hospitalar.
Cabe ao Farmacêutico a responsabilidade pela coordenação e monitorização de todo o processo de RT, assim como a comunicação de informação entre os diferentes profissionais de saúde.
A implementação da RT na admissão contribui para efetividade e segurança do medicamento, prevenção de efeitos adversos,
diminuição de custos associados a interrupção de tratamentos em curso. Permite também uma melhor continuidade de cuidados e integração do farmacêutico na equipa multidisciplinar.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:
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PAUTA POSOLÓGICA PARA AJUSTE DE DOSE DE MEDICAMENTOS CITOTÓXICOS
EM POPULAÇÕES ESPECIAIS (INSUFICIÊNCIA RENAL E HEPÁTICA)
AUTORES:
Patrícia Cavaco1, Erica Viegas2, Fátima Falcão2

Hospital de S. Francisco Xavier, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO)
Hospital de S. Francisco Xavier, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO), Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, Portugal

1
2

INTRODUÇÃO:
A classe terapêutica dos antineoplásicos apresenta margem terapêutica estreita. Os ajustes de dose devem ser efectuados de
forma individualizada, tendo em conta diversos factores como o tipo de neoplasia, os objectivos do tratamento, o performance
status, as comorbilidades, a medicação habitual do doente e os tratamentos efectuados anteriormente. A informação acerca das
doses recomendadas em doentes com disfunção de órgãos, insuficiência renal (IR) e/ou hepática (IH), é muitas vezes escassa.
OBJECTIVOS:
Elaboração de pauta posológica de citotóxicos e imunomoduladores para ajuste de dose em populações especiais (insuficiência renal e hepática). Disponibilização da pauta posológica para consulta na intranet do hospital.
MÉTODOS:
Pesquisa bibliográfica das recomendações para ajuste de dose dos citotóxicos e imunomoduladores mais utilizados num Centro
Hospitalar, em doentes com alteração da função hepática e/ou renal, incluindo doentes dialisados, utilizando como fontes bibliográficas os resumos das características dos medicamentos e as bases de dados Truven Micromedex, PubMed e UptoDate.
Foi recolhida informação referente a metabolismo, eliminação, ajuste na alteração da função renal, ajuste na alteração da função
hepática, administração do fármaco na hemodiálise e/ ou outras técnicas dialíticas.
RESULTADOS:
Foi efectuada pesquisa bibliográfica abrangendo 64 fármacos. Relativamente às fontes bibliográficas a informação contida no
RCM e a base de dados Truven Micromedex foram utilizadas em 100% dos fármacos analisados. Nos fármacos que não dispunham de informação nestas fontes, foi necessário proceder a uma pesquisa utilizando o PubMed e UptoDate. Em 32 fármacos
foram utilizadas 5 ou mais fontes bibliográficas para recolher informação. Foi encontrada necessidade de ajuste de dose em
59 fármacos analisados. Destes, 31 necessitavam de ajuste na IR e 28 na IH. Relativamente à utilização dos fármacos analisadas
na hemodiálise e outras técnicas dialíticas, foi possível encontrar informação relativamente a ajuste de dose e/ ou ao timming
na administração em 51 dos fármacos analisados. Com base na informação recolhida nas várias fontes bibliográficas foi possível
elaborar a tabela de ajuste de doses.
CONCLUSÕES:
A disfunção de órgãos em doentes oncológicos é comum, quer por alteração já presente, quer pela alteração que a própria
neoplasia/ tratamento pode induzir, o que leva a necessidade de ajuste de dose. Em doentes sob hemodiálise ou sob outras
técnicas dialíticas, a informação existente é escassa. A utilização de pautas posológicas permite de uma forma rápida e concisa
optimizar a terapêutica com estes fármacos.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:
[4] Superfin D, Iannucci A, Davies A, Oncologic drugs in patients with organ dysfunction: A summary, The Oncologist, 2007;
12:1070-1083.
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VÍRUS ONCOLÍTICOS

AUTORES:
António Luís Martins Coutinho Cabral e Lopes, Jorge Manuel Gonçalves Aperta
Unidade Local de Saúde da Guarda – Hospital Sousa Martins

INTRODUÇÃO:
A utilização de vírus oncolíticos na terapêutica antitumoral é possível graças a uma engenharia genética em franca expansão,
permitindo manipular o genoma viral de modo a que sejam exacerbadas características úteis e funcionais dos vírus, minimizando/suprimindo efeitos colaterais subjacentes à sua patogenia.
OBJECTIVOS:
Descrever sumariamente os fundamentos relativos à aplicação de vírus em tratamentos oncológicos, a sinergia terapêutica
entre vírus oncolíticos e sistema imunitário do hospedeiro, de que forma o mecanismo de replicação viral pode ser manipulado
com vista a uma relação benefício/risco crescente para o paciente, e ainda focar alguns exemplos de vírus biotecnologicamente
modificados.
MÉTODOS:
Pesquisa bibliográfica e consulta de trabalhos científicos desenvolvidos ao longo dos últimos anos neste domínio, privilegiando
a relação causa-efeito entre intervenções precisas no genoma viral e os benefícios terapêuticos desejados.
RESULTADOS:
O HSV demonstrou grande capacidade na infecção de vários tipos de células cancerígenas, um ciclo de vida replicativo que permite a destruição das células hospedeiras e um genoma bem estudado e caracterizado, possuindo vários genes não essenciais
que podem ser substituídos por genes terapêuticos.
CONCLUSÕES:
Podemos concluir que o grande desafio da terapia antitumoral por via oncolítica consiste em encontrar mecanismos biotecnológicos que permitam a obtenção de vírus manipulados geneticamente capazes de alvejar especificamente células cancerosas,
garantindo a integridade estrutural e funcional das células saudáveis
BIBLIOGRAFIA:
http://www.globalchange.com
http://www.cancer.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://jvi.asm.org
http://www.researchgate.net
http://darwin.bio.uci.edu
http://www.sciencedirect.com
http://www.oculist.net
http://sitn.hms.harvard.edu
http://www.medscape.com
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CIRCUITO DO MEDICAMENTO: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

AUTORES:
Luísa Alvares, Anabela Caldeira, Paulina Aguiar
CHPorto

INTRODUÇÃO:
A legislação nacional tem como base o “princípio do primado da proteção da saúde pública”.
O progresso tecnológico e científico, aliado às prioridades políticas, vem reforçar a necessidade de constante atualização na
dispensa de medicamentos de uso humano.
No âmbito da disciplina jurídica dos medicamentos de uso humano, uma visão dogmática e sistemática são fundamentais para
agilizar a prática diária no Ambulatório Hospitalar, no cumprimento da legislação nacional e especial aplicável. Os cada vez mais
e variados processos de autorização de cedência de medicamentos, reforçam a necessidade de simplificar, desburocratizar, sistematizar e uniformizar os procedimentos.
OBJECTIVOS:
Consolidar e sistematizar um conjunto de diplomas e matérias, reguladas em legislação, intervenientes no circuito do medicamento na dispensa em Ambulatório Hospitalar.
MÉTODOS:
Revisão da legislação nacional aplicável e das decisões institucionais.
RESULTADOS:
Apresentado em esquemas.
CONCLUSÕES:
A atividade farmacêutica tem como objetivo o uso racional do medicamento e a melhoria da saúde da população, exigindo um
esforço constante de readaptação para cumprimento de todas as exigências.
A legislação aplicável está dispersa por muitos diplomas, não abrangendo todas as situações de prescrição de medicamentos
dispensados pela Farmácia Hospitalar, dificultando o trabalho dos profissionais e comprometendo a equidade no acesso a cuidados de saúde.
BIBLIOGRAFIA:
Diários da República Portuguesa; Normas Institucionais internas.
NOTAS:
O grupo declara não ter conflito de interesses.
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SETOR DE ENSAIOS CLÍNICOS DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO CHCB
– UMA DÉCADA DE ATIVIDADE
AUTORES:
Alice Duarte, Sandra Morgado, Joao Ribeiro, Rita Moras, Inês Eusébio, Olimpia Fonseca, Ana Ramalhinho
Centro Hospitalar Cova da Beira

INTRODUÇÃO:
Os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHCB apostaram na área dos ensaios clínicos há uma década,com a criação do Setor de
Ensaios Clínicos (SEC).
Enquanto responsáveis por todo o circuito da medicação experimental, e face ao crescimento gradual deste setor, é fundamental fazer um balanço da sua atividade desde a sua criação.
OBJECTIVOS:
Avaliar a atividade do Setor de Ensaios Clínicos (SEC)do CHCB.
MÉTODOS:
Revisão dos registos de todos os ensaios clínicos que decorreram no SEC, desde 2006.
RESULTADOS:
Enquanto responsáveis por todo o circuito da medicação experimental, os SF do CHCB criaram metodologias que permitem ter
registos completos e atualizados para rastrear todo este circuito. Para tal criaram um documento único, Inventário da Medicação
de EC, onde todos os movimentos efetuados com a medicação daquele EC ficam registados.
O crescimento do setor é evidente em todos os atos farmacêuticos ao longo de 10 anos de atividade, verificando-se um máximo
de 42 receções em 2015. Em agosto de 2016 atingiu-se o pico de 150 dispensas, assim como o número de doentes ongoing
(63). Ainda em 2015 houve 7 visitas de qualificação que se traduziram num aumento do número de visitas de início e de monitorização.
A dispensa é a atividade que representa o maior número de atos farmacêutico e deste modo requer mais tempo aos farmacêuticos, dado que é sempre acompanhada de aconselhamento farmacêutico e de cálculo da compliance.
Em termos de caracterização, o SEC participa maioritariamente em ensaios de fase III (78%),maioritariamente nas áreas de hematologia (30%), e cardiologia (26%) com fármacos anti-coagulantes e anti-hipertensores. No entanto,no seu total, trabalhou
em 10 áreas terapêuticas com 11 grupos farmacológicos diferentes.
Em agosto de 2016, os SF participam em 11 ensaios clínicos de 6 promotores, com 5 serviços clínicos, e um total de 43 doentes.
CONCLUSÕES:
O número de atos farmacêuticos no SEC tem vindo sempre a aumentar na última década, particularmente desde 2014, devido
a um crescente número de ensaios e do número de participantes recrutados, o que trouxe alguns desafios a um setor que pretende continuar a crescer. A existência de documento com registo de todos os atos farmacêuticos revela-se de extrema importância para a recolha da informação inerente ao SEC.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:
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ESTUDO DA DESSENSIBILIZAÇÃO À LENALIDOMIDA
NUM DOENTE COM MIELOMA MÚLTIPLO
AUTORES:
Maria Baptista, Rita Oliveira, Paula Barreto, Joana Fagundes, Joana Cardoso, Joana Guerra, Helena Pité, Mario Almeida, Marta
Chambel
Hospital CUF Infante Santo

INTRODUÇÃO:
O tratamento proposto ao doente foi a realização de ciclos de lenalidomida de 25 mg, de vinte e um dias, seguidos de sete dias
de descanso, concomitantemente com um esquema terapêutico com corticosteróides. Após três dias do início da nova terapêutica, o doente recorre ao hospital de dia Hemato – Oncológico da CUF Infante Santo, com sinais de eritema generalizado, em especial na face e membros superiores, prurido e febre. Desta forma foi diagnosticada alergia ao fármaco. Com a intenção de não
desistir da terapêutica, a equipa de imuno – alergologia foi contactada para a realização da dessensibilização à lenalidomida.
O protocolo estabelecido foi a dessensibilização ao fármaco na véspera do 1.º dia do ciclo de lenalidomida 15 mg, fazendo-se
acompanhar da toma de corticosteroides.
OBJECTIVOS:
Possibilidade da realização de quimioterapia oral, para o mieloma múltiplo, num doente com insucesso com a quimioterapia
intravenosa (CYBORD) e reacção alérgica á lenalidomida.
MÉTODOS:
O protocolo é realizado com três soluções orais com concentrações de 0,0025 mg/mL (solução A), 0,025 mg/mL (solução B) e
1 mg/mL (solução C).
A preparação é realizada a partir de capsulas de lenalidomida de 10mg. É necessária ser feita a pesagem do fármaco, com balança analítica de precisão, seguida da diluição com cloreto de sódio isotónico. Desta forma são obtidas três soluções: a solução A
com o volume de 5 mL, a solução B com volume de 15 mL e a solução C com o volume de 30 mL.
A administração é realizada durante 4 horas, num esquema pré – definido, e com dose cumulativa de 25 mg.
RESULTADOS:
Realização até á data de 9 ciclos dessensibilização à lenalidomida, desde Agosto de 2015, em que cada uma são Administradas
três fórmulas de concentrações diferentes durante 4 horas. Os diversos parâmetros avaliados são Pressão Arterial
Frequência Cardíaca, temperatura, saturação oxigénio, Dor generalizada, reacção possível durante a Dessensibilização.
CONCLUSÕES:
Este protocolo permitiu que o tratamento com lenalidomida fosse realizado, com melhorias visíveis, tanto ao nível da patologia,
como na qualidade de vida.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:
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AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS ANTICOAGULANTES ORAIS
NO CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, E.P.E.
AUTORES:
Marta Daniela Rodrigues Mendes, Sandra Cristina Passos Morgado, Rita Manuela Palmeira de Oliveira, Maria Olimpia Cardoso
Fonseca
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.

INTRODUÇÃO:
Os medicamentos anticoagulantes são fundamentais para a prevenção e tratamento de doenças tromboembólicas(1).
Os anticoagulantes antagonistas da vitamina K (p.e., varfarina) foram amplamente usados durante anos, não obstante, embora
eficazes, originam respostas terapêuticas com início de ação lento, com grande variação inter e intraindividual, apresentam
muitas interações medicamentosas e exigem uma monitorização rigorosa da coagulação através da determinação frequente
do INR. Estas limitações suportaram o desenvolvimento de novas terapêuticas anticoagulantes(1,2). Os novos anticoagulantes
orais (ACO) são opções terapêuticas emergentes, sendo cada vez mais utilizados na prática clínica pela facilidade do seu uso e
pelos seus benefícios clínicos, nomeadamente por apresentarem baixo perfil de interações medicamentosas e por o seu efeito
na coagulação ser previsível ao inibir especificamente proteínas da coagulação. A sua utilização tem também a vantagem de
evitar consultas mensais de coagulação e, assim proporcionar maior conforto ao doente (3).
OBJECTIVOS:
Avaliar a evolução do consumo de medicamentos ACO no CHCB e consequente impacto económico da sua utilização desde
1 de Agosto de 2015 a 31 de Julho de 2016.
MÉTODOS:
Os dados para o estudo foram obtidos através da aplicação informática CPC e são relativos ao período de 1 ano, compreendido
entre 01 de Agosto de 2015 e 31 de Julho de 2016. Os medicamentos ACO em análise são: Apixabano 2,5 mg, Apixabano 5 mg,
Dabigatrano 110 mg, Rivaroxabano 15 mg, Rivaroxabano 20 mg e Varfarina 5 mg. Para cada um destes medicamentos, foi gerado um mapa mensal indicativo do número total de doentes que cumpriu terapêutica e do valor de custo associado.
RESULTADOS:
A amostra em estudo é constituída por 1043 doentes. Destes, 630 doentes (60,4%) cumpriram terapêutica com os novos medicamentos ACO, ao invés dos restantes 413 doentes que efetivaram terapêutica com varfarina. Pelos dados obtidos, é possível
analisar que o número de doentes com a nova terapêutica ACO aumentou mensalmente, comparativamente com o número de
doentes com terapêutica com varfarina. Também os custos associados à sua utilização, neste período, foram analisados, sendo
que a despesa com o grupo dos novos medicamentos representou 98,18% no total da despesa com a terapêutica ACO.
CONCLUSÕES:
Apesar do marcado impacto económico que é possível verificar com a introdução dos novos fármacos ACO, são diversos os
estudos que demonstram que estes medicamentos são custo-efetivos(3). No entanto, apesar da sua segurança, o seu uso deve
ser racional e devem ser realizados vários procedimentos de farmacovigilância.
BIBLIOGRAFIA:
(1) Hirsh J, O´Donnell M, Weitz JI. New anticoagulants. Blood. 2005; 105(2):453-63.
(2) Araújo Pereira, ME. Novos anticoagulantes orais. Boletim do CIM – Revista da Ordem dos Farmacêuticos. 2012; 102: 3-4.
(3) Ferreira J, Mirco A. Revisão sistemática das análises custo-efetividade dos novos anticoagulantes orais na prevenção do acidente vascular cerebral na fibrilhação auricular. Rev Port Cardiol. 2015;34(3):179-191.
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CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE DOENTES SUBMETIDOS
A TRATAMENTO COM SOFOSBUVIR E LEDIPASVIR+SOFOSBUVIR
NO CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA
AUTORES:
Ribeiro, J., Freire, I., Fonseca, O., Faísca, R., Vicente, L., Casteleiro, C., Ballesteros, R.
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.

INTRODUÇÃO:
Em 2015, o tratamento da hepatite C sofreu uma actualização significativa com a autorização de novos medicamentos, sendo
disponibilizadas no Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) opções terapêuticas como o sofosbuvir e ledipasvir+sofosbuvir,
mais eficazes e melhor toleradas pelos doentes.
OBJECTIVOS:
Analisar as características da população de doentes que efectuaram tratamento com Sofosbuvir e Ledipasvir+Sofosbuvir no
Centro Hospitalar Cova da Beira.
MÉTODOS:
Foi efetuado estudo retrospectivo de abril de 2015 até Setembro de 2016 abrangendo os doentes autorizados para tratamento
da hepatite C com Sofosbuvir e Ledipasvir+Sofosbuvir, através de consulta de informação inserida no portal da hepatite C do
Infarmed e sistema informático dos serviços farmacêuticos, sendo recolhidos dados relativos ao n.º de doentes e dados demográficos, genótipo, estádio de fibrose hepática, tipo e duração de tratamento, existência de tratamento prévio para hepatite C,
existência de co-infecção VIH, monitorização de eficácia e efeitos adversos.
RESULTADOS:
O estudo envolveu 106 doentes, com média de idades de 45,6 anos (30-77 anos), 91,5% do sexo masculino e 8,5% do sexo
feminino.
O genótipo 1 foi o mais prevalente, tendo sido identificado em 70,8% dos doentes, correspondendo 59,4% ao subtipo 1a e
11,4% ao subtipo 1b. O genótipo 3 foi identificado em 19,8% dos doentes (subtipo 3a) e o genótipo 4 em 9,4% (8.5% do subtipo
4a). Verificou-se existência de co-infecção com VIH em 34% dos doentes. Relativamente ao estádio de fibrose hepática predominam os estádios F4 em 40,6% dos doentes e F3 em 23,6%.
Dos 106 doentes analisados, 27,4% já tinham efectuado tratamento prévio para hepatite C com esquemas que incluíram
Peginterferão, Ribavirina, Telaprevir e Boceprevir.
O Ledipasvir+Sofosbuvir foi aprovado para tratamento de 82% dos doentes, 12 semanas de tratamento em 63,2% dos doentes
e 24 semanas em 36,8%. O Sofosbuvir foi aprovado em 18% dos doentes, 12 semanas de tratamento em 5,3% dos doentes e 24
semanas em 94,7%.
Em 23,6% dos doentes em tratamento foi associada a ribavirina com Sofosbuvir ou Ledipasvir+Sofosbuvir.
Até à data foram foram monitorizados 27,4% dos doentes, sendo que apenas 1 doente não obteve resposta virológica mantida às 12 semanas pós tratamento. Apenas quatro doentes referiram efeitos adversos (cefaleias, diarreia e algias dos membros
inferiores).
CONCLUSÕES:
Dos doentes monitorizados destaca-se uma elevada eficácia com resposta virológica mantida e boa tolerabilidade, o que está
de acordo com os estudos publicados até à data.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:
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CLINICAL PHARMACIST IN OPERATING ROOM

AUTORES:
Joana Pais Macara Abrantes Cardoso, Joana Guerra, Maria Baptista, Rita Oliveira, Joana Isabel Oliveira Fagundes, Maria Teresa
Aires Pereira, Paula Barreto
Hospital CUF Infante Santo

INTRODUÇÃO:
OBJECTIVOS:
The importance of the role of a clinical pharmacist resident in the operating room during 6 months, in a private hospital belonging to a group devoted to healthcare for over 70 years. The hospital is recognized as a reference centre of excellence of hospital
care in Portugal. It has 145 inpatient beds, two surgical blocks with 9 rooms and 12 beds in the Intensive Care Unit.
The aim of the clinical pharmacist in the operating room is to ensure compliance with good clinical practice, safety and pharmacotherapeutic effectiveness, as well as optimization of drug costs.
MÉTODOS:
1. Logistics restructuring of pharmaceutical services and the need of the physical presence of the pharmacist in the operating room.
2. Furthermore, the workstation of the pharmacist is moved to the operating room and the in-depth study of all medicines
used in the operating room.
3. In compliance with the Joint Commission, definition, optimization and adjustment of drug stocks to the needs of the
service itself. In close collaboration with the nursing staff, consumer kits were created for registration of drugs by type of
surgery in order to facilitate registration and ensure billing efficiency. Control of the analgesic drug´s dispensation circuit
in hospitalized surgical patients that stay less than 24 hours in the hospital. Ensure compliance with the project through
which the Health Regulatory Authority evaluates several hospitals in the country, creating a national ranking among hospital specialties.
4. Clinical phase: Creation of prescription protocols by type of surgical intervention based on national clinical guidelines.
Validate prescriptions in the intra-surgical block in compliance with antibiotic prophylaxis, antiemetic and thromboembolic, checking deviations in therapy according to good practice. Identify pharmacologic hypersensitivities of patients by
consulting the clinical process and anesthesiology records. Provide information on drugs, drug efficacy monitoring and
adverse drug reactions in risk management platform. Check off label use of drugs.
RESULTADOS:
Of a total of 772 interventions, 360 relate to revenue optimization and 412 relate to clinical interventions. There was an increase
of approximately 25% in billing. On what regards to clinical interventions, the majority of them showed deviations from good
clinical practice.
CONCLUSÕES:
The physical presence of a clinical pharmacist in the surgical block is essential as the prescription and administration of drugs is
carried out simultaneously, allowing immediate therapy validation, in order to increase the safety and efficacy. The pharmacist
has the ability to interact with the multidisciplinary team, as well as monitoring the patient´s clinical process, the pharmacotherapeutic profile and drug allergies, allowing the detection of any adverse drug reaction on-time. All these interventions are
possible in the pre, intra and postoperative phases.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:
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NIVOLUMAB NO CARCINOMA DO PULMÃO CÉLULAS NÃO-PEQUENAS,
HISTOLOGIA NÃO-ESCAMOSA
AUTORES:
Ana Soares, Armando Alcobia, José Duarte, Dolores Canário
Hospital Garcia de Orta

INTRODUÇÃO:
O Nivolumab (NIV) está aprovado pela Agencia Europeia do Medicamento (EMA) no tratamento de doentes com cancro do
pulmão de células não-pequenas (CPCNP), localmente avançado ou metastizado, previamente tratado com quimioterapia independentemente da sua histologia. Antes da inclusão da histologia não-escamosa nesta indicação, o INFARMED aprovou no
nosso país a utilização deste fármaco, nesta histologia do CPCNP, ao abrigo de um Programa de Acesso Precoce (PAP).
OBJECTIVOS:
O objectivo deste estudo é avaliar a utilização de NIV nos doentes com diagnóstico de CPCNP, histologia não-escamosa, localmente avançado ou metastizado, previamente tratado com quimioterapia, incluídos no PAP.
MÉTODOS:
Análise retrospectiva dos doentes tratados com NIV, tendo em conta os seus dados demográficos, dose e n.º de ciclos efetuados,
n.º de linhas terapêuticas e tipos de tratamentos anteriores, resultados da terapêutica e possíveis toxicidades.
RESULTADOS:
No PAP do NIV foram incluídos 11 doentes, todos do sexo masculino, e com uma idade média de 65,3 anos [58-73 anos].
O peso corporal médio destes doentes é de 72,5 Kg, sendo a dose média de NIV administrada de 214mg. Dos doentes analisados, 36,6% (N=4) eram não fumadores e apenas 1 doente (0,9%) apresentou mutação no EGFR. Três doentes (27,3%) efetuaram
NIV em segunda linha terapêutica, sendo que os restantes o efetuaram em linhas terapêuticas superiores. Os doentes tratados
com NIV receberam uma média de 8,3 ciclos [3 a 14 ciclos]. Três doentes suspenderam por progressão da doença, tendo efetuado 6 ciclos cada e um destes faleceu na sequência dessa progressão. Em três doentes foram detectadas toxicidades associadas
ao fármaco, todas de grau 2 e que não implicaram a suspensão do fármaco.
CONCLUSÕES:
A utilização de NIV ao abrigo de um PAP permitiu tratar doentes em situação clínica real, numa fase inicial da aprovação do
medicamento. Os doentes analisados, embora na sua maioria tratados com várias linhas terapêuticas anteriores e alguns já com
opções terapêuticas limitadas, apresentam resultados interessantes quando comparados com o ensaio clínico de aprovação do
NIV no carcinoma do pulmão células não-pequenas, histologia não-escamosa.
BIBLIOGRAFIA:
H. Borghaei et al – Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Nonsquamous Non–Small-Cell Lung Cancer, NEJM, 373, 17(2015),
p.1627-39; Nivolumab RCM Consult. Set 2016, disponível em: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
NOTAS:
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROTOCOLO DE SEGUIMENTO
FARMACOTERAPÊUTICO DO NIVOLUMAB
INTEGRADO NO PROGRAMA DE ACESSO PRECOCE
AUTORES:
Ana Catarina Duarte Bota, Miguel Ângelo Freitas, Daniela Filipa Brites, Ana Margarida Freitas, Maria Teresa Pereira, João Paulo
Fernandes, Joaquim Gouveia
CUF Descobertas

INTRODUÇÃO:
O Nivolumab é um imunomodulador recentemente aprovado para o cancro do pulmão de células não-pequenas (CPCNP) de
histologia escamosa, localmente avançado ou metastático, integrado no Programa de Acesso Precoce (PAP). Os doentes que
integram este programa deverão ter tido progressão da doença durante ou após terem recebido pelo menos 1 tratamento sistémico para cancro do pulmão grau IIIB ou IV.
Este trabalho vai incidir sobre a monitorização por parte dos Serviços Farmacêuticos relativamente à frequência e grau dos
efeitos adversos do Nivolumab, em doentes integrados no PAP, no Hospital da CUF Descobertas (HCD).
OBJECTIVOS:
Desenvolvimento de um protocolo de seguimento farmacoterapêutico (PSF) em doentes diagnosticados com CPCNP, integrados no PAP, de forma a avaliar a frequência e a gravidade dos eventos adversos do Nivolumab.
MÉTODOS:
O Farmacêutico Hospitalar recolhe e regista os dados de cada paciente incluído no PAP, através da consulta dos parâmetros
bioquímicos em análise e da consulta da história clínica do doente. Para tal foi criado um PSF, ajustado ao fármaco em questão,
com os dados específicos que devem ser recolhidos e analisados. No caso do Nivolumab, devem ser registados o peso, Hbg,
plaquetas, Cr sérica, AST, ALT, bilirrubina total, pO2, T3, T4, TSH e glicémia. Para avaliação da efetividade do fármaco são seguidas
as guidelines RECIST.
RESULTADOS:
No período de Fevereiro a Junho de 2016, 4 doentes integraram o PAP no HCD. Destes doentes, um faleceu, tendo só completado um ciclo de tratamento. Dos restantes 3, até ao momento observaram-se poucas alterações nos parâmetros analisados,
sendo que a maior alteração incidiu nos níveis de glicémia. Os tratamentos continuam a decorrer, tendo já sido efetuados no
total 20 ciclos de tratamentos e a respetiva recolha de dados, sendo os resultados dos mesmos divulgados no congresso em
Novembro de 2016.
CONCLUSÕES:
A recolha e análise de determinados parâmetros em doentes que estejam sob terapêutica de monitorização adicional, é um
dever de todos os profissionais de saúde, pois apenas deste modo é possível contribuir para que os doentes tenham mais facilmente acesso a medicamentos inovadores, com uma maior segurança e eficácia. Tratando-se de um medicamento inovador,
também é essencial a divulgação de dados que demonstrem a efetividade do mesmo.
BIBLIOGRAFIA:
a. Disponível em: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003985/
WC500189765.pdf (consulta 19/9/16).
b. E.A. Eisenhauer, P. Therasse, J. Bogaerts, L.H. Schwartz, et al – New response evaluation criteria in solid tumours: Revised
RECIST guidelines (version 1.1) "European Journal of Cancer" 45 (2009) 228-247.
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SEGURANÇA E EFICÁCIA DOS ANTIVIRAIS DE ACÇÃO DIRECTA (DAAS) NO TRATAMENTO DA INFECÇÃO CRÓNICA PELO VÍRUS DA HEPATITE C (VHC) NOS DOENTES
SEGUIDOS NA CONSULTA DE TRANSPLANTE HEPÁTICO DUM CENTRO HOSPITALAR
AUTORES:
Garcia E., Lucas R., Santos C., Fanica M., Pereira W., Freitas, O.
HCC

INTRODUÇÃO:
A elevada probabilidade de infecção crónica, cirrose e carcinoma hepatocelular e o facto de ser a etiologia mais frequente em
doentes transplantados hepáticos, fazem com que a infecção pelo VHC constitua um grave problema de saúde pública1. O perfil
de segurança e eficácia dos DAAs veio permitir o tratamento deste grupo de doentes2.
OBJECTIVOS:
Caracterizar a população de doentes da Consulta de Transplante Hepático, avaliando a eficácia e o perfil de segurança da utilização de DAAs.
MÉTODOS:
O estudo incluiu doentes em consulta de pré e pós transplante com infecção crónica pelo VHC sob DAAs entre Novembro
de 2013 e Julho 2016. A análise de dados como genótipo, grau de fibrose (F), terapêutica prévia, a ocorrência de transplante,
a resposta virológica sustentada às 12 semanas (RVS)/recidiva e reacções adversas medicamentosas (RAMs), foi obtida através
de consulta do processo clínico e por entrevista.
RESULTADOS:
Em 183 doentes sob DAAs, 79% do sexo masculino, a genotipagem do VHC distribuiu-se em 61%, 1%, 23%, 14% e 0,5% para
os genótipos 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Do total, 56% estava em F4. A maioria das RAMs foram fadiga ou náuseas/vómitos/
dispepsia, seguida de cefaleias, alterações cutâneas e irritabilidade. Foram excluídos 33 doentes para avaliação de resultados
(13 continuam em tratamento e 20 não têm resultados de RVS). A RVS em 156 doentes (6 faleceram) foi 81% e 5% recidivaram.
No grupo sob sofosbuvir (n=11; 6 genótipo 1) 3 doentes naïves, 9 em F4 e 3 foram transplantados antes da terapêutica. Não
houve RAMs em 27% e 91% obtiveram RVS.No grupo sob ledipasvir+sofosbuvir (n=134; 97 genótipo 1), 62 não naïves, 85 em
F3-4, 71 foram transplantados antes do DAA. Não houve RAMs em 43%. Excluiram-se Foram 26 doentes. A RVS (n=108) foi
92%. Recidivaram 5,6% (1 iniciou simeprevir+ sofosbuvir).Sob daclatasvir+sofosbuvir (n=34; 28 genótipo 3), 20 não naïves, 25
em F3-4 e 4 foram transplantados durante o DAA. Foram excluídos 6 doentes (n=28). A RVS foi 89%, 38% não teve RAMs e 7%
recidivaram.Sob ombitasvir+paritaprevir+ritonavir+dasabuvir (n=8; 7 genótipo 1) 6 naïves e 6 em F3-4, 4 foram transplantados
previamente ao DAA. Não houve RAMs em 38% e a RVS foi 88%.
CONCLUSÕES:
Nos doentes estudados (6 faleceram) observou-se 81% de RVS e 5% de recidivas. O perfil de segurança dos DAAS revelou-se
sobreponível ao descrito na literatura. Gostaríamos de no futuro poder concluir quantos doentes em lista de transplante são
retirados com a sua utilização.
BIBLIOGRAFIA:
1. STRAUSS, E – Hepatite C. “Rev Soc Bras Med Trop” 34:1(2001):69-82;2MAAN R [et al.] – Safety and Effectiveness of Direct-Acting
Antiviral Agents for Treatment of Patients With Chronic Hepatitis C Virus Infection and Cirrhosis. “Cin Gastroenterol Hepatol” jul:9
(2016).
NOTAS:
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REVISÃO E RECONCILIAÇÃO TERAPÊUTICA EM HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA

AUTORES:
Ana Simões1, Ana Brito2, Armando Alcobia1, Filipa Alves da Costa2
Hospital Garcia de Orta
ISCSEM

1
2

INTRODUÇÃO:
Em Portugal existe um recurso exacerbado aos serviços de urgência hospitalar. Entre 2002 e 2011 houve cerca de 70 admissões
na urgência por 100 habitantes. [1] A Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) é um modelo de assistência hospitalar ao
doente agudo que surge como alternativa ao internamento hospitalar convencional pois, caracteriza-se pela prestação de cuidados médicos, enfermagem e farmacêuticos no domicílio.
A população geriátrica é mais suscetível à polimedicação e vários esforços têm sido feitos para contornar os erros daí provenientes, sendo a revisão e a reconciliação da medicação exemplos de intervenções farmacêuticas com esse objetivo.
OBJECTIVOS:
Os objetivos deste estudo são avaliação da segurança e efetividade da terapêutica dos doentes internados no domicílio, verificação da existência de erros farmacoterapêuticos durante a transição de cuidados e avaliação da importância da integração de
um farmacêutico na equipa da UHD.
MÉTODOS:
Estudo observacional, longitudinal prospetivo com estudo de campo com duração prevista de 12 meses. A informação sobre a
medicação é obtida através da observação da mesma no domicílio dos doentes e a partir do processo clínico. Apresentam-se
dados preliminares de Agosto de 2016 da intervenção farmacêutica.
RESULTADOS:
Foram admitidos 14 doentes com idade média 74 ± 8,02 anos, no período suprarreferido. Constatou-se que 71,4% dos doentes
eram do sexo masculino. Os doentes tomavam em média 8,9 medicamentos de ambulatório. Na transição do internamento
hospitalar para o internamento no domicílio, detetou-se uma média 4,25 ± 2,1 omissões de medicamentos por doente. 42,9%
doentes tinham a medicação fora do prazo de validade e/ou mal armazenada. Aquando da alta foram realizados guias terapêuticos.
CONCLUSÕES:
A polimedicação tem várias consequências não só ao nível da saúde, aumento da probabilidade de interações medicamentosas, efeitos adversos, prescrição de medicamentos potencialmente inadequados e diminuição da adesão à terapêutica, como
também ao nível económico (elevadas despesas com medicamentos) e internamentos hospitalares relacionados com erros
medicamentosos. A intervenção farmacêutica permitiu detetar e corrigir omissões, doses erradas e duplicações terapêuticas
que poderiam pôr em risco o doente. Garantiu-se também a segurança dos doentes através da identificação e recolha dos medicamentos fora de prazo.
BIBLIOGRAFIA:
1- Berchet, C. – Emergency Care Services: Trends, Drivers and Interventions to Manage the Demand. OECD Health Working
Papers [Em linha]. n.º 83 (2015) [Consult. 15 Setemb. 2016]. Disponível internet: ISSN 1815-2015
NOTAS:
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ESTUDO DE DESSENSIBILIZAÇÃO DOS FÁRMACOS PACLITAXEL E CARBOPLATINA
NO PROTOCOLO DO TUMOR NO OVÁRIO
AUTORES:
Ana Catarina Duarte Bota, Miguel Ângelo Freitas, Daniela Filipa Brites, Ana Margarida Freitas, Maria Teresa Pereira, João Paulo
Fernandes
CUF Descobertas

INTRODUÇÃO:
O Hospital CUF Descobertas (HCD) centraliza a produção de medicamentos citotóxicos, das unidades do grupo José de Mello
Saúde, região sul.
O protocolo Paclitaxel/Carboplatina é utilizado em primeira linha no que diz respeito ao tumor do ovário. Estes podem causar
reações de hipersensibilidade (RH), que podem ter consequências graves.
Com o intuito do cumprimento do tratamento, é pedido ao serviço de Imunoalergologia (SI) a criação de um protocolo de
dessensibilização (PD), permitindo a reintrodução do fármaco com maior segurança. Os PD consistem na indução de uma tolerância temporária, tendo os doentes de efectuar todos os ciclos subsequentes através do mesmo método, até que a dose total
tenha sido administrada. De forma a minimizar riscos aquando da administração, os Serviços Farmacêuticos (SF), têm parte ativa
na reformulação do protocolo original e monitorização dos doentes em tratamento.
OBJECTIVOS:
Implementação do PD para a prevenção das RH, possibilitando o cumprimento do tratamento.
MÉTODOS:
Foi realizada uma revisão retrospectiva dos processos referentes aos doentes oncológicos dessensibilizados a Carboplatina e
Paclitaxel no HCD entre 2014 e 2016. Foram incluídos doentes com RH imediatas (<24h), moderadas a graves.
Foi aplicado o PD do Brigham and Women’s Hospital, utilizando três soluções com concentrações crescentes (diluição 1:100,
1:10 e 1:1) em doze passos sucessivos, durante cerca de 6h com uma velocidade de perfusão gradual. Estas soluções foram alteradas de forma a minimizar possíveis erros de administração, nomeadamente a substituição do soro de diluição de Nacl 0,9%
para glucose 5%.
RESULTADOS:
No período de 2014 a 2016 foram dessensibilizados 5 doentes, destes 3 com carboplatina e 2 com paclitaxel, tendo no total decorrido 17 dessensibilizações. Apenas 1 doente não cumpriu o programa de dessensibilização. A incidência das RH não ocorre
num primeiro contacto com o fármaco, aumentando com o número de exposições no caso dos platinos.
CONCLUSÕES:
O farmacêutico tem um papel importante na farmacovigilância ativa da terapêutica oncológica. Através desta nova abordagem,
foi assim possível implementar o PD e monitorizar todos os doentes com RH por exposição prévia ao Paclitaxel e Carboplatina.
BIBLIOGRAFIA:
1. J.Boulanger, PhD, J.N. Boursiquot, MD, G. Cournoyer, MD, J. Lenieux, MD et al. Management of Hypersensitivity to platinumand taxane-based chemotherapy: CEPO review and clinical recommendations. Current Oncology, Vol 21, No 4 (2014)
2. Castells MC, Tennant NM, Sloane DE, Hsu FI, Barrett NA, Hong DI, et al. Hypersensitivity reactions to chemotherapy: outcomes
and safety of rapid desensitization in 413 cases. J Allergy Clin Immunol. 2008; 122 (3): 574-80
NOTAS:
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PATOLOGIAS PSIQUIÁTRICAS E TRATAMENTOS FARMACOLÓGICOS NA U.L.S,
GUARDA, E.P.E
AUTORES:
Maria Beatriz Juanes Martin, Jorge Aperta
U.L.S.-Guarda, E.P.E (Hospital Sousa Martins)

INTRODUÇÃO:
Benefícios práticos (económicos e clínicos) do estilo de Psiquiatria Comunitária e Hospitalar que se pratica na U.L.S-Guarda, E.P.E.
OBJECTIVOS:
Benefícios para os Doentes e para a Instituição.
MÉTODOS:
1. População do Distrito da Guarda: 173 831 habitantes no Ano 2015.
2. Serviços farmacêuticos e Despesas-Dados do Serviço de Psiquiatria do Ano 2015.
3. P
 atologiasTratadas mais Significativas.Ordem decrescente importância (Medidas pelo n.º doentes tratados / DGHs gerados), Ano 2015.
4. Introdução de medicamentos novos em psiquiatria e redução do custo hospitalar / paciente /ano.
5. U
 tilização crescente e sustentada de farmacos de última geração
+ segurança, + efetividade, + adequados, – efeitos secundários, – n.º administrações, … Menos Custos.
RESULTADOS:
• Infantilização da sociedade (Pediatria até aos 18 Anos);
• Precocidade Física das gerações mais novas;
• Alargamento da esperança média de vida com abandono e isolamento dos mais idosos;
• Ideal de Sociedade baseado em Carências e não em Abundâncias;
• Alteração do conceito de doença/cura para gestão de doença (cronicidade);
• A consulta Médico-Doente já não existe como a concebemos.
CONCLUSÕES:
• A psiquiatria vai passar para um primeiro plano na área dos cuidados;
• Faltam estudos de suporte para intervenção nesta área.
BIBLIOGRAFIA:
Ordem decrescente importância (Medidas pelo n.º doentes tratados / DGHs gerados) – (Fonte G IPAG).
Doenças depressivas major – DGH 751.
Perturbações bipolares – DGH 753.
Esquizofrenia – DGH 750.
Perturbações por uso Alcool/Drogas + Intoxicações agentes terapêuticos – DGH 770, 773, 775, 776, 812, 816.
Perturbações orgânicas saúde mental – DGH 757, 760.
Ansiedade aguda e/ou delirio – DGH 756.
Perturbações personalidade e/ou controlo impulsos – DGH 752.
http://www.currentpsychiatry.com/specialty-focus/schizophrenia-other-psychotic-disorders/article/a-decade-after-the-catie-study-the-focus-has-shifted-from-effectiveness-to-neuroprotection/650acb52cb7834ac9adc82e52967cbcd.html
NOTAS:
1- Apoio desinteresado: impacto fármaco-económico do Palmitato de Paliperidona. (Humberto Moreira Nacional Sales Manager
XEPLION).
2- A disponibilidade e a ajuda preciosa do Enf.º Vítor Manuel David Salome (Enfermeiro chefe do Serviço de Psiquiatria da U.L.SGuarda, E.P.E).
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VALIDAÇÃO TERAPÊUTICA POR ACESSO REMOTO

AUTORES:
Ana Sofia Barosa Homem de Mello Pidwell Silva, Domingas Maria Porfírio da Palma, Ana Cláudia Portela Coutinho, Ana Sofia
Santos Valongo, Rui Manuel Peres Neves Oliveira
Hospital de Cascais, Dr. José de Almeida

INTRODUÇÃO:
Em Junho de 2015, foi introduzida a validação terapêutica por Acesso Remoto, com o intuito de permitir a validação online de
prescrições durante o horário de encerramento da Farmácia Hospitalar.
Esta modalidade de intervenção do Farmacêutico é efetuada no horário extra, a partir do domicílio do Farmacêutico. Com este
sistema, reduziu-se a existência de prescrições não validadas pelo Farmacêutico, com um novo dinamismo que resultou da
acreditação pela Joint Comission Internacional (JCI). A validação terapêutica por Acesso Remoto opera com recurso online ao
sistema de informação adotado pelo hospital, permitindo não só o registo de observações de receção durante a validação, mas
também o contacto com o hospital sempre que necessário através de um telefone de serviço. O Farmacêutico pode ser consultado pelos profissionais de saúde, mas sem ser dirigido à cedência de medicamentos não disponíveis, ou que não façam parte
do stock, pelo que não abrange as características de um sistema de prevenção ou serviço 24 horas realizado no próprio hospital.
OBJECTIVOS:
Determinar o número de prescrições validadas e não validadas pelo Farmacêutico, durante o período de encerramento de uma
Farmácia Hospitalar acreditada pela JCI.
MÉTODOS:
Estudo retrospectivo de Julho de 2015 a Junho de 2016, sobre o impacto da introdução da validação terapêutica por Acesso
Remoto, com uma amostra de 14.373 prescrições de todos os serviços (com exeção das urgências), incidindo sobre o número
de prescrições validadas e por validar pelo Farmacêutico, nos horários atribuídos ao acesso remoto.
RESULTADOS:
Das 14.373 prescrições efetuadas, 12.046 (84%) foram validadas pelo Farmacêutico e 2.327 (16%) não foram validadas. A análise
mostra que neste período a introdução da validação terapêutica por Acesso Remoto reduziu as prescrições não validadas pelo
Farmacêutico de 100 % para 16%.
CONCLUSÕES:
A introdução da validação terapêutica por Acesso Remoto permitiu a validação de 84% das prescrições pelo Farmacêutico,
apesar do horário de encerramento da Farmácia Hospitalar, possibilitando um maior acompanhamento farmacoterapêutico.
A validação terapêutica por Acesso Remoto é uma resposta às políticas e procedimentos essenciais implícitos na acreditação
pela Joint Commission Internacional, que determinaram uma nova dinâmica e inovação na profissão Farmacêutica, promovendo a cultura de segurança nos cuidados ao doente.
BIBLIOGRAFIA:
Joint Commission Internacional (JCI), Padrões de Acreditação da Joint Commission International para Hospitais, 5.ª ed., JCI, EUA,
2014.
NOTAS:
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PROGRAMA DE FARMACOVIGILÂNCIA
– ANÁLISE RETROSPETIVA NUM PERÍODO DE 1 ANO
AUTORES:
Joana Guerra, Rita Oliveira, Paula Barreto, Joana Fagundes, Maria Baptista, Joana Cardoso, Maria Pereira
Hospital CUF Infante Santo

INTRODUÇÃO:
O farmacêutico hospitalar pela sua formação especializada na área do medicamento, possuí uma responsabilidade acrescida na
deteção e notificação de reações adversas medicamentosas (RAM), bem como de outros problemas relacionados com a terapêutica, passíveis de serem alvo de monitorização e notificação às autoridades reguladoras e respetivos laboratórios.
OBJECTIVOS:
Assim, os Serviços Farmacêuticos (SF) deste hospital implementaram um Programa de Farmacovigilância, com dois objetivos
principais:
• Otimização da deteção e notificação de problemas relacionados com a terapêutica;
• Implementação de medidas corretivas e /ou de minimização de risco.
MÉTODOS:
O Programa de Farmacovigilância baseia-se na seguinte metodologia:
1. D
 eteção da RAM/Problema relacionado com a terapêutica/ Dispositivo Médico: A deteção pode ser efetuada pelo farmacêutico ou por outro profissional de saúde que encaminha o processo para os SF.
2. Processamento da informação pelos SF e realização da notificação espontânea: A notificação é efetuada tanto para a entidade reguladora portuguesa (INFARMED) como para o laboratório respetivo (se aplicável). Após avaliação por parte de
ambas as entidade referidas, esta comunica com os serviços farmacêuticos o seu parecer, que posteriormente é partilhado
com todos os restantes serviços hospitalares, caso seja necessário.
3. R
 eporte do evento na plataforma de gestão de risco interna: Quando aplicável, os SF comunicam internamente o evento
adverso ao departamento de gestão de risco do hospital, dando origem a uma avaliação interna do processo em causa.
4. C
 onclusão do processo e implementação de medidas corretivas: Quando a entidade reguladora e/ou o laboratório emite
o relatório/parecer técnico sobre a notificação, os SF em parceria com a equipa de gestão de risco efetuam uma reavaliação de todo o processo, implementando se aplicável, medidas corretivas e/ou de monitorização.
5. M
 onitorização das medidas implantadas: Posteriormente à implantação das medidas corretivas e/ou de monitorização,
existe um período de avaliação das mesmas.
RESULTADOS:
A implementação deste programa, no período de um ano, deu origem a um total de catorze notificações espontâneas. Destas
notificações sete foram relacionadas com defeito de qualidade, quatro foram de RAM, uma deveu-se a suspeita de falta de eficácia terapêutica, e por último uma das notificações derivou de erro de medicação.
CONCLUSÕES:
Os resultados obtidos num período de um ano, através do Programa de Farmacovigilância foram satisfatórios mas o intuito
dos SF é consolidar e otimizar este mesmo Programa com vista à obtenção de resultados cada vez melhores. Os SF continuarão
a assumir a responsabilidade da gestão do circuito da farmacoviligância neste hospital, através da promoção de uma atitude
proactiva de monitorização da segurança, qualidade e eficácia dos medicamentos, que possuí como objetivo primordial a garantia de segurança do doente.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DE UTILIZAÇÃO OFF-LABEL DO PEGINTERFERÃO ALFA-2A
EM DOENTES COM NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS
AUTORES:
Alexandra Bizarro1, Catarina Veiga1, Manuela Rodrigues1, José Almeida2, Gisela Ferreira2, José Feio1, Letícia Ribeiro2
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Serviços Farmacêuticos
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Serviço de Hematologia

1
2

INTRODUÇÃO:
A policitemia vera(PV),a trombocitemia essencial(TE) e a mielofibrose primária(MP) são neoplasias mieloproliferativas(MPN)
BCR/Abl negativas, associadas a um risco aumentado trombótico e hemorrágico e de evolução clonal.
A terapêutica destas patologias pouco se alterou nos últimos 40 anos, Hidroxiureia(HU) e Interferon (INF) convencional são fármacos de referência, mais recentemente o Anagrelide na TE e o Ruxolitinib nas MF e na PV, com resultados algo insatisfatórios.
O INF apesar de eficaz, está associado a iatrogenia relevante que dificulta a adesão terapêutica. Recentemente tem sido utilizado em alguns centros o Peginterferão alfa-2a(PegINF2a) de melhor perfil farmacocinético e administração mais conveniente.
Trata-se de uma utilização off-label por ter aprovação apenas no tratamento de hepatite B e C crónicas.1
OBJECTIVOS:
Avaliação do perfil de utilização off-label do PegINF2a em doentes com MPN BCR/Abl negativas do Serviço de Hematologia do
Hospital Geral do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra(CHUC).
MÉTODOS:
Análise retrospetiva do perfil farmacoterapêutico, parâmetros analíticos e processos clínicos de todos os doentes que iniciaram
PegINF-2a de Junho 2013 a 16 de Setembro de 2016, utilizando os sistemas informáticos do CHUC.
RESULTADOS:
Amostra de 39 doentes(D) com média de idades 62A(32-83),22 sexo masculino e 17 feminino, 15 diagnosticados com PV,16
com TE, 6 com MP,1 com PV que evoluiu para TE e 1 com TE com evolução para MF. Apresentam valores médios atuais de hemoglobina 13,94g/dL(17,3-7,8),leucócitos 13,74x10e3/µL(26,8-1,72) e plaquetas 275,69x10e3/µL(518-25). A dose é variável:4
5(4D),90(16D),135(17D) ou 180µg(2D). A frequência também:7/7,10/10,15/15,21/21 ou 30/30 dias. A terapêutica inicial foi: 34
D com HU, 1 D com bussulfano(BU) e 4 com INF. Alteração terapêutica para PegInF2a: 28(D) por iatrogenia, 8 por ineficácia e 3
por contraindicação.Duração de tratamento:≤1ano(A) 6D;1-2A 16D;›2A:6D;›3A:1D.Faleceram 2 doentes, 3 mudaram para BU e
2 voltaram à HU.
CONCLUSÕES:
A maioria dos doentes inicia terapêutica com HU em primeira linha. A prescrição de PegINF2a deve-se principalmente à iatrogenia do fármaco inicial havendo alguns casos onde a causa foi a ineficácia ou contraindicação. A análise dos parâmetros analíticos
apontam para uma boa eficácia e tolerabilidade do PegINF2a podendo este ser uma boa alternativa como fármaco de segunda
linha.
BIBLIOGRAFIA:
1 Resumo das características do medicamento Pegasys®
Krisstina Gowin at al, Experience with pegylated interferon α2a in advanced myeloproliferative neoplasm in an international
cohort of 118 patiens,. Haematologica 2012;97(10):1570-1573
NOTAS:
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TÍTULO: TRANSPLANTE PULMONAR – TERAPÊUTICA NÃO LEGISLADA – ANÁLISE
ECONÓMICA DA DISPENSA EM REGIME DE AMBULATÓRIO NO HOSPITAL
DE SANTA MARTA – CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, EPE DE 2010 A 2015
AUTORES:
Susana Franca, Sónia Moreira, Sara Rodrigues, Maria Manuela Vicente
CHLC-HSM

INTRODUÇÃO:
O ambulatório hospitalar (AmbH) é confrontado com inúmeras situações em que não existe legislação aplicável às patologias
existentes. Assim sendo, cabe a cada Hospital, através da Comissão de Farmácia e Terapêutica e Direção Clinica autorizarem caso
a caso, estas terapêuticas.
O transplante pulmonar (TxP), a hipertensão pulmonar (HP), a hepatite B e os medicamentos de uso-exclusivo hospitalar/AUE/
AE são exemplos de terapêutica não legislada no AmbH do Hospital de Santa Marta-CHLC (HSM-CHLC) e representam em 2015
um peso de 77.74% do valor total do custo com medicamentos dispensados. No entanto, é o TxP quem assume a maior percentagem dos custos do ambulatório (30,4%), seguido dos medicamentos de uso-exclusivo hospitalar/AUE/AE (25.35%), a HP
(21.59%) e hepatite B (0.41%). Nesta análise foram excluídos os doentes TxP com fibrose quistica visto estarem englobados nas
patologias legisladas.
OBJECTIVOS:
Monitorização e análise dos custos com os medicamentos não Legislados – Transplante Pulmonar, no AmbH do HSM-CHLC.
MÉTODOS:
Pesquisa de dados do AmbH no SGICM de 2010 a 2015; Utilização de Excel® para classificação da amostra de doentes com patologia não legislada, custos e medicamentos associados
RESULTADOS:
O número total de doentes (d) de ambulatório passou de 207 (2010) para 320 (2015), o que se traduz num aumento de 154%.
O número de doentes referentes a patologias não legisladas passou de 114 (2010) para 229 (2015), o que se traduz num aumento de 200%. TxP 15d (194.194,10€) para 61d (425.028,08€); medicamentos uso-exclusivo hospitalar/AUE/AE 55d (73.528,63€)
para 144d (354.384,97€); HP 44d (752.056,48€) para 23d (301.913,75€); hepatite B 0d para 1d (5.676,28€),
Os medicamentos associados à dispensa do transplante pulmonar são: antimicrobianos para inalação (anfotericina B desoxicolato/lipossómica/lipídica, colistimetato de sódio, Imunossupressores (everolimus, sirolimus, tacrolimus, micofenolato de
mofetilo, ácido micofenólico, ciclosporina) e antivíricos (valganciclovir).
CONCLUSÕES:
O TxP é a patologia não legislada com maior valor de consumo no AmbH. O número de doentes em 5 anos quadriplicou, o que
motivou um aumento da despesa de 194.194,10€ para 425.028,08€ em 2015, isto é 218%.
A terapêutica associada ao TxP sofreu alterações nestes 5 anos. Em 2010 os esquemas terapêuticos instituídos usavam anfotericina B desoxicolato inalada e ciclosporina. Atualmente são seleccionadas as formulações que permitem uma maior comodidade
do doente, aliada à menor toxicidade. A anfotericina lipídica/lipossómica inaladas bem como o tacrolimus e everolimus têm
sido a opção preferencial no esquema posológico escolhido.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:
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SÍNDROME HEMOLÍTICA URÉMICA ATÍPICA NA ERA DOS IMUNOMODELADORES:
DESCRIÇÃO DE UM CASO CLÍNICO
AUTORES:
João Ladeira Santos, Ruben Viegas, Paula Elias, Daniela Figueiredo, Paulo Glória, Luís Gonçalves
Hospital Particular do Algarve

INTRODUÇÃO:
A síndrome hemolítica urémica atípica (SHUa) é uma doença genética rara relacionada com a ativação descontrolada do sistema do complemento. Esta sobreativação resulta numa tríade de sinais constituída por trombocitopenia, insuficiência renal e
anemia hemolítica microangiopática. O eculizumab, anticorpo monoclonal humanizado, tem demonstrado excelente atividade
através da inibição da produção dos componentes do complemento C5b-9 através da ligação ao C5.
OBJECTIVOS:
O presente trabalho tem como principal objetivo a descrição de um caso clínico, ocorrido no Serviço de Pediatria do Hospital
Particular do Algarve (HPA).
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:
Criança de 21 meses de idade foi internada devido a diarreia, febre e prostração. As primeiras análises indicaram alteração da
função renal trombocitopenia e anemia. Após diagnóstico de SHU foram pedidas coproculturas para shigatoxina e E.coli enteropatogénica para descartar causas adquiridas da doença. Ao terceiro dia de internamento, iniciou-se diálise peritoneal devido
à existência de valores crescentes de ureia e pela necessidade de maiores aportes, ponderando-se o início de tratamento com
eculizumab.
CONCLUSÕES:
Nesta doente, a inibição do sistema do complemento pelo eculizumab, resultou num aumento dos valores plaquetares e de
hemoglobina, tendo também melhorado a citólise hepática. O paradigma da SHUa tem-se alterado ao longo dos anos. Neste
caso foi demonstrada a eficácia do eculizumab para esta doença.
BIBLIOGRAFIA:
Mache CJ, Acham-Roschitz B, Frémeaux-Bacchi V, Kirschfink M, Zipfel PF, Roedl S, Vester U, Ring E. Complement inhibitor eculizumab in atypical hemolytic uremic syndrome. Clin J Am Soc Nephrol. 2009 Aug;4(8):1312-6.
Wong EK1, Goodship TH, Kavanagh D. Complement therapy inn atypical haemolytic uraemic syndrome (aHUS). Mol Immunol.
2013 Dec 15;56(3):199-212.
Licht C, Ardissino G, Ariceta G, Cohen D et. al. The global aHUS registry: methodology and initial patient characteristics. BMC
Nephrol. 2015 Dec 10;16:207.
Kaplan BS, Ruebner RL, Spinale JM, Copelovitch L. Current treatment of atypical hemolytic uremic syndrome. Intractable Rare
Dis Res. 2014 May;3(2):34-45.
NOTAS:
Sem conflitos de interesse a declarar.
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INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA NO CÁLCULO DA DOSE DE 4MAB

AUTORES:
Alice Rebelo, Sara Machado, Nuno Landeira, Luisa Pereira
HESE

INTRODUÇÃO:
Os anticorpos monoclonais (mAb), cada vez mais importantes em oncologia, têm tido um consumo crescente.1 Em 2020 o seu
impacto económico será de $125 biliões.2
O Cetuximab(Cet), Trastuzumab(Tra), Bevacizumab(Bev) e Panitumumab(Pan), representaram 34,25% do total dos gastos do
Hospital de Dia de Oncologia(HDO) em 2015.
A dose prescrita(DP) no início do tratamento, era revista quando o protocolo era alterado. Calculando a dose com base no peso
do doente no dia do tratamento, seria possível um uso mais racional e eventual redução de custos.
OBJECTIVOS:
1. Calcular a dose de Bev, Cet, Tra e Pan no dia do tratamento.
2. Analisar a diferença entre dose calculada (DC) e DP, e o impacto económico quando DP>DC.
MÉTODOS:
O peso dos doentes, com prescrição destes mAb no HDO, foi verificado, durante 4 meses.
O farmacêutico calculou a dose baseado no peso, segundo RCM. A DC foi a dose administrada (após autorização do diretor de
serviço).
A DP e a DC foram registadas e as suas diferenças analisadas.
Foi estimado o impacto económico quando DP>DC (doente a fazer medicamento desnecessário) usando o preço médio do
medicamento.
RESULTADOS:
Foram calculadas as doses de mAb para 367 tratamentos (77 doentes).
A DP foi igual à DC em 24% do total de tratamentos e em 64% dos tratamentos com Cet, 20% com Pan, 18% com Bev e 9% com
Tra. Os tratamentos com DP < DC (170) foram mais frequentes.
O Bev foi o mais “sobre-prescrito” e o Cet o menos. O Tra foi o mais “sub-prescrito” e o Cet o menos.
Extrapolou-se uma poupança de 9 527 € com a não administração de medicamento desnecessário ao doente.
CONCLUSÕES:
Desvios à dose recomendada não foram muito significativos. O tempo do estudo poderá não ter sido suficiente para alterações
no peso com impacto na dose.
Os tratamentos com DP < DC foram mais frequentes. Por influência das reduções de dose realizadas para citotóxicos, poderá
haver uma tendência para ajustes de dose inferiores.
O Cet apresentou uma menor diferença entre a DP e a DC, possivelmente porque a dose é ajustada à S.C.
O valor de 9 527 € é uma estimativa. Dever-se-ia analisar as ampolas consumidas por doente. Tal não foi possível devido ao
aproveitamento para vários doentes.
Alguns estudos demonstraram que a relação peso/farmacodinâmica-cinética nem sempre é proporcional3. Wang et al verificaram não existir diferença considerável em doses ajustadas ao peso vs doses fixas, tendo estas últimas vantagens na preparação,
custos e minimização do erro.4 Esta poderá ser uma abordagem futura.
BIBLIOGRAFIA:
1- Scott, A.; Wolchok, JD.; Old, L. – Antibody therapy of cancer. Nature Reviews Cancer. Vol12(2012), p. 278-287.
2- Ecker, D.; Jones, S.; Levine, H. – The therapeutic monoclonal antibody market. mAbs. Vol7(2015), p. 9-14.
3- Wang, W.; Wang, E.; Balthasar, J. – Monoclonal antibody pharmacokinetics and pharmacodynamics. Clinical Pharmacology &
Therapeutics. Vol. 84 (2008), p. 1532-6535.
4- Wang, DD. [et al.] – Fixed Dosing Versus Body Size-Based Dosing of Monoclonal Antibodies in Adult Clinical Trials. The Journal
of Clinical Pharmacology. Vol 49(2009), p. 1552-4604.
NOTAS:
9.ª Semana APFH – IX Congresso Nacional | Centro de Congressos do Estoril, 23 a 26 de novembro 2016

95

POSTERS
P72
TABELA DE DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTI-INFECCIOSOS INJETÁVEIS

AUTORES:
Rita Rodrigues, Jorge Aperta

Serviços Farmacêuticos ULS Guarda

INTRODUÇÃO:
A reconstituição e diluição de anti-infeciosos é uma tarefa diária executada várias vezes ao dia pela equipa de enfermagem nos
diversos serviços da ULS Guarda.
Por vezes surgem dúvidas nos momentos da reconstituição, da diluição, da administração, ou da estabilidade de determinado
fármaco anti-microbiano.
Surgiu, assim, a necessidade de difundir estas informações para padronizar as ações referentes ao uso destes medicamentos
injetáveis nesta instituição.
A elaboração de uma tabela de diluição de anti-infeciosos para utilização interna da instituição resulta da necessidade dos
profissionais de saúde obterem informações básicas sobre estes medicamentos injetáveis, tendo como objetivo ser uma ferramenta de consulta rápida.
OBJECTIVOS:
• Disponibilizar de forma segura e em tempo útil informações dos medicamentos anti-infeciosos injetáveis minimizando o
risco de erros e diminuir os custos.
• Fornecer informações sobre medicamentos anti-infeciosos injetáveis de forma a uniformizar os processos de preparação e
administração destes, bem como, proporcionar maior segurança para o tratamento do doente.
• Otimizar o uso racional dos medicamentos anti-infeciosos injetáveis.
MÉTODOS:
• Consulta dos medicamentos existentes através do programa informático ALERTERP®;
• Consulta de Resumos das Características dos Medicamentos e Folhetos Informativos de todos os medicamentos anti-infeciosos injetáveis existentes no armazém dos Serviços Farmacêuticos da ULS Guarda;
• Construção de tabela com recurso ao Microsoft Excel.
RESULTADOS:
• A tabela construída está ordenada por ordem alfabética de princípio ativo, contendo em cada linha informações de reconstituição, diluição, via de administração e estabilidade após reconstituição/diluição de cada medicamento anti-infecioso.
CONCLUSÕES:
• Cumpriu-se com os objetivos inicialmente delineados e a tabela resultou de acordo com o planeado.
• Após conclusão deste trabalho a tabela foi colocada num serviço de internamento do Hospital. Os profissionais de saúde
deste serviço consideram ser uma ferramenta facilitadora no seu dia-a-dia, proporcionando maior segurança ao doente e
à equipa de profissionais com melhoria na qualidade da assistência.
• Outros serviços já solicitaram uma cópia da tabela.
BIBLIOGRAFIA:
https://www.infarmed.pt/infomed/inicio.php
NOTAS:
Os autores declaram não haver conflito de interesses.
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O PAPEL DA INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA NO TRATAMENTO DA HEPATITE C
CRÓNICA (HCC) NA ERA DOS DAA: UM ESTUDO OBSERVACIONAL
PROSPETIVO DE COORTE NUM HOSPITAL
AUTORES:
Ana Isabel Benito Gaspar Pereira, Vania Isabel Pereira Barradas, Catarina Lima Vieira, Francisca Maria Dimas
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE

INTRODUÇÃO:
Na entusiástica era do tto da Hep.C com os novos DAA, persistem incertezas. A otimiz. do tto aumenta a eficácia,podendo contribuir para red. das resistências. Estratégias multidiscip. incluindo farmacêuticos, jogam um importante papel na gestão do tto
da HCC no sentido de potenciar a adesão, diminuir PRMs e minimizar as interacções medicam.
OBJECTIVOS:
Avaliar os resultados da intervenção farmacêutica no seguimento farmacoterap. dos doentes com hep C crónica
MÉTODOS:
Análise prosp. doentes HCC ttd com regimes DAAs num hosp. Português(12 Fevereiro a 5 de Novembro 2015), seguidos mensalm/ na consulta farmacêutica:foram avaliados os parâmetros no inicio e durante o tto: interacções; necessidade de alt. terap.;
alt. de comportamento.; adesão e ef.adv. reportados.
RESULTADOS:
Seguimos 77doentesHCC(1HIV/HCV,sobTARV),trat com LDV/SOF(61pts, 12 com RBV) OBV+PTP/r+DSV+RBV (1),SOF/DAC(1),SOF/
RBV(4),SOF/RBV/PegIFN(10). Em272 consultas, 26 interv. ativas, (9,5%) em 29,8% (23dts). Avaliação na Baseline- de 77 dts, 87 %
(67dts)com outra medicação. A) Alterações: IBP11,7%(9dts; alteração da hora de adm. em 6 dts; 2 deles alertados para red dose);
antidiab. orais em 7,8% (6dts; alter. hora de admin em 3dts)e insulina em3,9%(3dts); antihistam. em 3,9%(3 dts;1 susp. de difenidramina por interação);vitaminas em 6,5%(5 dts; 3 susp); venotrop em 3,9%(3 dts;2 suspensões); antidiarr. em 2,6%(2 dts; sus de
loperamida por interação); acetilcisteina em1,2%(1 dt- susp.) B) Sem necessid. de alt: fármacos neuropsi. em 23,4% (31 fármacos em 18 dts; benzod.-16,9%; antidepress.-10,4%; antipsic-6,8%;outros-3,9%)e metadona em 3,9%(3dts); betabloq.em18,2%(14dts)e outros antiarritm.em3,9%(3dts);antihipert. em 19,5%(15dts); diuret. em 15,6%(12dts); AINEs em 11,7%(9dts);analges.
em10,4%(8dts); antiagreg. em 6,5% (5dts) e outros em16.9% 13dts).Alertas para susp. de estatinas ocorr. em 7 dts. Consumo de
Chás foi susp. em 6,5%(5dts).Avaliação durante o tto- Da adesão em 20,8%(16dts) detet. erro na toma na contag. de comp.(10
dts com esqueci. na toma de DAA uma vez;3 dts tomaram 2 em vez de 1 comp.DAA;3 dts esqueceram de 1 a 7 comprim. RBV).
Novos Fármacos ou novos comportamentos detetados em tto com DAAs em16,9%(13dts;1 susp. de hipericão e ajuste da H da
toma em 2 IBP). EA em 66,2%(51dts);208 não graves e 1 grave (1,3%,Encefalopatia grau II relac. terapêutica):os EA mais comuns
– fadiga 22%e cefaleia 12%;52% no 1.º mês.3 dts hospitalizados,nenhum relac. com medic. 2 dts susp. tto (1dt- encefalop;1 dtinternam. hosp., não relac. com tto).
CONCLUSÕES:
A intervenção. Farm. sistemática na terap.com DAAs, no nosso centro, contribui para a otimização do tto da HCC em mais de
1/3 dos doentes, demonstrando a necessidade e a mais valia obtida com uma gestão multidisciplinar da terapêutica destes
doentes.
BIBLIOGRAFIA:
The European Statments of hospital pharmacy. ESHP. Eu J Hosp Pharm.2014
NOTAS:
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E SEGURANÇA DA FAMPRIDINA
EM DOENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA COM ALTERAÇÃO DA MARCHA,
NA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS
AUTORES:
Ana Durães, Graça Guerreiro, Ana Araújo, Ana Santos, Ana Ribeiro, Carla Campos, Cecília Mimoso, Joana Martins, João Cocharra,
Jose Mesquita, Maria Pacheco, Mariana Magalhães, Pedro Campos, Sofia Pinto, Cristina Paiva.
ULSM

INTRODUÇÃO:
A Fampridina é um bloqueador do canal de potássio que permite melhorar a função neurológica. Está indicado para a melhoria
da marcha em doentes adultos com esclerose múltipla, com EDSS 4-7. Os benefícios clínicos devem ser avaliados no período de
2semanas após o início do tratamento.Se nenhuma melhoria for observada, este deve ser suspenso.
OBJECTIVOS:
Avaliar a eficácia e segurança da Fampridina na melhoria da marcha de doentes com Esclerose Múltipla, com valores de EDSS
4 a 7.
MÉTODOS:
Estudo descritivo retrospectivo observacional. A população em estudo é constituída por doentes diagnosticados com Esclerose
Múltipla que iniciaram tratamento com Fampridina, via oral, entre Novembro de 2015 e Setembro de 2016.
Os resultados foram obtidos mediante a revisão da história clínica e seguimento farmacoterapêutico durante o ato farmacêutico de dispensa de medicamentos em ambulatório.
RESULTADOS:
De Novembro de 2015 a Setembro de 2016 iniciaram tratamento com Fampridina 23 doentes, 14 mulheres e 11 homens, com
uma média de idade de 47.8 anos, um EDSS médio de 4.8. Dos 23 doentes, 14 foram respondedores registando melhorias na
marcha (cerca 61%) e 9 não respondedores (39%).
Efeitos Adversos: 3 doentes não referiram qualquer efeito(13%), os outros 20 doentes referiram como principais efeitos: tonturas, dores, insónias, desequilíbrio, dores, náuseas e obstipação.
CONCLUSÕES:
A Fampridina possui um valor acrescentado para um subgrupo de doentes respondedores, a taxa de resposta na população
estudada foi elevada de cerca de 61%. É em geral um fármaco seguro e bem tolerado.
BIBLIOGRAFIA:
1- RCM de Fampyra,http://www.ema.europa.eu/docs/pt_PT/document_library/EPAR__Product_Information/human/002097/
WC500109956.pdf, 2016-08-31.
2- Relatório de avaliação prévia do Medicamentos para uso humano em meio hospitalar – Fampridina, http://www.infarmed.pt/
portal/pls/portal/docs/1/10194322.PDF, 2016-09-01.
NOTAS:
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UTILIZAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DA CARBOXIMALTOSE FÉRRICA
EM CIRURGIAS MAJOR
AUTORES:
Elsa M. C. Guardado, Ana Isabel P.M. Correia, Maritza Clotilde Silva, Luís Manuel M. Bravo, Sara Siassipour Portugal
Centro Hospitalar Lisboa Central – H. S. José

INTRODUÇÃO:
A anemia pré-operatória é frequente em doentes submetidos a cirurgias major. Esta situação clínica, está associada ao aumento
da morbilidade e mortalidade pós-operatória, complicações infecciosas, internamento prolongado e a uma maior probabilidade de transfusão pelo que deve ser tratada.
OBJECTIVOS:
Avaliar a eficácia do tratamento com Carboximaltose férrica em doentes com anemia pré-operatória.
MÉTODOS:
Estudo retrospectivo dos valores laboratoriais de hemoglobina (Hg), ferritina e saturação de transferrina (ST) pré e pós administração de carboximaltose férrica; dose administrada; data de administração e tipo de intervenção cirúrgica.
RESULTADOS:
Entre junho de 2015 e agosto de 2016, foram tratados pelo Serviço de Imunohemoterapia 33 doentes. O valor médio de Hg
pré administração da carboximaltose foi de 10,59g/l. Em 30 doentes (90,9%) o aumento médio do valor da Hg correspondeu a
1,33g/l. Verificou-se em ambos os sexos um aumento considerável dos valores da ferritina e ST pós tratamento.
CONCLUSÕES:
A carboximaltose férrica mostrou-se eficaz na subida da Hg e na reposição dos depósitos de ferro (ferritina).
Dado que nem todos os doentes apresentam valores laboratoriais de Hg, ferritina e/ou saturação de transferrina (ST), pré e pós
da administração da carboximaltose férrica seria vantajoso um procedimento que definisse de forma clara que valores de bioquímica devem ser solicitados pelo médico e em que intervalo de tempo a colheita deverá ser efectuada.
BIBLIOGRAFIA:
Norma da Direção Geral de Saúde n.º 30/2013, actualizada a 9-4-2015.
NOTAS:
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AVALIAÇÃO DOS REGISTOS DA MEDICAÇÃO PRÉ-HOSPITALAR DOS DOENTES
DO SERVIÇO DE CIRURGIA DA ULS GUARDA E POSSÍVEL BENEFÍCIO
DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCESSO DE RECONCILIAÇÃO TERAPÊUTICA
AUTORES:
Joana Isabel Faustino dos Santos, Conceiçao Quinaz, Isabel Silva
Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda – Hospital Sousa Martins

INTRODUÇÃO:
O avanço da terapêutica medicamentosa tem melhorado a qualidade e longevidade de vida das pessoas mas existem riscos associados ao uso do medicamento. No meio hospitalar ocorrem erros na medicação no momento do internamento do doente(1).
Estes erros são preveníveis usando sistemas como a reconciliação terapêutica.
OBJECTIVOS:
Este trabalho teve por objetivo analisar os registos efetuados da medicação pré-hospitalar dos utentes no momento da entrada no Serviço de Cirurgia e identificar as principais omissões de informação ponderando a necessidade da introdução da
Reconciliação Terapêutica.
MÉTODOS:
Durante o período de 2 mêses entre os doentes admitidos no Serviço de Cirurgia da ULS da Guarda analisaram-se os registos da
medicação do domicilio daqueles que tinham idade igual ou superior a 65 anos e cuja entrada foi não programada, dos quais
92 foram considerados elegíveis. A pesquisa dos registos foi feita através da consulta do processo informatizado acessível pelo
software Sclinic nos separadores Avaliação Inicial e Diário Clinico.
RESULTADOS:
Os doentes admitidos no estudo apresentavam uma media de idades de 79 anos com uma duração de internamento de 15 dias
tendo instituídos no domicilio, em média, 6 medicamentos.
Dos registos analisados 72% continham medicação pré hospitalar, 52% identificavam a dosagem e 34% a frequência da toma.
Observou-se ainda uma proporção significativa dos doentes, 16%, que dizia desconhecer a medicação que fazia.
Por outro lado 12%, não tinham qualquer registo.
Dos doentes sinalizados 74% possuíam informação sobre as co morbilidades.
CONCLUSÕES:
Através do estudo realizado foi-nos possível aferir que apesar de um grande número de registos possuir uma listagem de
substancias ativas apenas metade forneciam informação sobre a dosagem e uma porção muito reduzida sobre a frequência da
toma, o que impactou a utilidade da informação recolhida para os médicos.
Tal facto pensamos dever-se ao foco da formação de base dos profissionais de saude que agora efetuam tais registos (enfermeiros e médicos) o que é mais uma vez notado na elevada enfase dada na descrição das co morbilidades.
O facto de não existir um processo formalizado com regras universais levou a uma grande variedade na forma e tipo de informação que cada profissional de saúde considerava importante registar no mesmo campo.
Pensamos por isso existir uma oportunidade de melhorar a qualidade da informação recolhida através da introdução do processo de reconciliação terapêutica onde o farmacêutico conciliasse num único local e sobre uma linguagem comum toda a
informação da medicação pré-hospitalar do doente.
Como pontos fracos do nosso estudo apontamos o período curto analisado e só nos termos focado na informação já obtida sem
que tenha sido possível verificar junto do doente e ou familiares a mesma.
BIBLIOGRAFIA:
1- Aronson, J K. “Medication errors: what they are, how they happen, and how to avoid them” QJM: monyhly jornal of the
Association of Physicians 102(8): 513-21. 2012
NOTAS:
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ADAPTAÇÃO DE DOSES DE MEDICAMENTOS EM DOENTES OBESOS

AUTORES:
Margarida Isabel Mendes Guerreiro Cavaco
Chalgarve

INTRODUÇÃO:
A obesidade está associada a diversas alterações fisiológicas que afetam a farmacocinética dos medicamentos (aumento do
volume sanguíneo, débito cardíaco, fluxo sanguíneo hepático). A adaptação da dose dos fármacos nos doentes obesos é uma
preocupação, particularmente para os medicamentos com estreita margem terapêutica.
OBJECTIVOS:
Orientação acerca da dose a utilizar em doentes obesos.
MÉTODOS:
Revisão bibliográfica.
RESULTADOS:
O volume de distribuição varia amplamente e a melhor abordagem parece ser a extrapolação baseada no peso corporal total.
Já a clerence também sofre alterações, mas em menor escala e que há indicios cescentes que a influencia na obesidade na clearance pode ser estimada com base em alterações nas vias metabólicas ou de eliminação envolvidas
A clearance dos fármacos substrato do citocromo P450 (CYP) 3A4 é menor nos obesos comparativamente aos não obesos. Já a
clearance dos medicamentos metabolizados pela uridina difosfato glucoronosiltransferase (UGT), mecanismos mediados por
filtração glomerular e/ou reabsorção tubular, xantina oxidase, N- acetiltransferase ou CYP2E1 parece maior nos obesos.
Fármacos fraca a moderadamente lipofilicos distribuem-se principalmente nos tecidos não gordos , pelo que o seu comportamento é previsível.
Os principais fatores que afetam a distribuição dos fármacos são a superfície corporal, irrigação sanguínea e a afinidade da ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas.
CONCLUSÕES:
Os estudos demonstram que a influencia da obesidade no metabolismo e eliminação dos farmacos difere de acordo com a via
metabolica e/ou de eliminação. São necessários estudos dirigidos à caracterização de conceitos de fisiologia para prever a dose
ótima de cada fármaco na população obesa.
BIBLIOGRAFIA:
1 – Knibbe CA, Brill MJ, van Rongen A, et al – Drug disposition in obesity: toward evidence-based dosing. AQnnu Rev Pharmacol
Toxicol. Vol. 55 (2015), p. 149-67. [Consultado 10 Set. 2016]. Disponível na internet: :
2 – Brill MJ, Diepstraten J, van Rongen A, et al – Impact of obesity on drug metabolism and elimination in adults and children.
Clin Pharmacokinet. Vol 51 (5) (2012), p. 277-304. [Consultado 10 Set. 2016]. Disponível na internet: :
3 – Cheymol G. – Effects of obesity on pharmacokinetics implicanations for drug therapy. Clin Pharmacokinet. Vol. 39 (3) (2000),
p. 215-31. [Consultado 10 Set. 2016]. Disponível na internet: :
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AVALIAÇÃO DAS PRESCRIÇÕES DE DOENTES INTERNADOS NO HOSPITAL BEATRIZ
ÂNGELO (HBA), COM RECURSO A PLATAFORMA NO ÂMBITO DO PROGRAMA
DE APOIO À PRESCRIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS (PAPA): ANÁLISE PILOTO
AUTORES:
Miriam Capoulas, Carlos Palos, Tiago Lobo, João Lopes, Rita Marques, Pedro Cardoso, Pedro Coelho, Eduardo da Costa, Cláudia
Santos
Hospital Beatriz Ângelo (HBA)

INTRODUÇÃO:
Uma percentagem significativa de antibióticos (AB) a nível mundial é prescrita de forma inadequada (contexto, posologia e duração), com impactos negativos a nível económico e ecológico, especialmente na utilização de Quinolonas (QNL), Carbapenemos
(CRB) e agentes anti-MRSA. De forma a otimizar as intervenções (INTV) num paperfree hospital, foi desenvolvida uma plataforma (PLTF) que permite monitorizar as prescrições e documentar as INTV multiprofissionais efetuadas no âmbito do PAPA,
complementando e-mails de notificação gerados automaticamente (NA) aquando da prescrição de AB condicionados ou fora
das orientações locais. As primeiras INTV são efetuadas por 2 médicos e 2 farmacêuticos do Grupo de Prevenção, Controlo de
Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (GCLPPCIRA), na maioria em tempo real, até às 48 horas.
OBJECTIVOS:
Caracterizar as prescrições de QNL, CRB e anti-MRSA efetuadas no internamento do HBA, em março de 2016, com recurso a uma
PLTF desenvolvida localmente.
MÉTODOS:
Análise-piloto prospetiva da utilização da PLTF PAPA, a qual integra dados referentes aos prescritores, âmbito e caraterísticas da
prescrição, INTV iniciais do GCLPPCIRA, seguimento, pelos farmacêuticos, a aceitação médica, e registo de variáveis clínico-laboratoriais.
RESULTADOS:
No período em análise, foram analisadas 220 prescrições condicionadas, NA geradas pelo sistema de prescrição e introduzidas
na PLTF. Destas, 48% necessitaram de INTV pelo GCLPPCIRA. Cinquenta (47,2%) das INTV sugeridas foram aceites. Contudo, em
apenas 6,6% das INTV não aceites houve uma justificação da parte do médico assistente e em 46,2% não foi dada qualquer
justificação. A maioria das INTV sugeridas (41,5%) consistiram na alteração de AB, suspensão (26,4%), alteração de duração
(12,3%), alteração posológica (4,7%) e adição de AB (1,9%). A maioria das INTV foram nos CRB (34,9%), seguidos das QNL (13,2%)
e anti-MRSA (9,4%), com um perfil de aceitação, respetivamente, de 17/6/4 casos. A maioria das INTV foi efetuada no Serviço
de Urgência (34,9%). Neste estudo-piloto não foram aproveitadas todas as potencialidades da PLTF, nomeadamente no que
respeita à evolução clínico-laboratorial, adequação da própria INTV com base na microbiologia, e sobrevida.
CONCLUSÕES:
Com vista à redução da emergência de resistências aos AB, a realização de INTV no âmbito de um PAPA deve ser complementada pela avaliação da qualidade da prescrição e das próprias INTV, sendo necessárias ferramentas que integrem múltiplas informações e que permitam, em tempo real, a INTV de vários profissionais. Esta análise-piloto permitiu concluir que a taxa de INTV
no total das prescrições geradas vai de encontro aos valores internacionais, o que traduz uma boa robustez. Ao constatar dados
relacionados com os motivos de INTV e taxa de aceitação, e outros dados não explorados nesta análise, permite contribuir para
a definição de estratégias de melhoria das boas práticas de prescrição AB, em particular nos CRB, QNL e anti-MRSA, desde do
prescritor até ao nível institucional.
BIBLIOGRAFIA:
NOTAS:

102

9.ª Semana APFH – IX Congresso Nacional | Centro de Congressos do Estoril, 23 a 26 de novembro 2016

POSTERS
P81
ESCLEROSE MÚLTIPLA – INTRODUÇÃO DAS FORMULAÇÕES ORAIS
DE 1ª LINHA NO CHLC – HOSPITAL DOS CAPUCHOS
AUTORES:
Carla Arriegas, Celina Rodrigues, Patricia Bastos
Hospital dos Capuchos – CHLC

INTRODUÇÃO:
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença neurodegenerativa inflamatória desmielinizante crónica. Actualmente o principal objectivo no tratamento da EM será atrasar a progressão da doença, utilizando-se como tal os Fármacos Modificadores da Doença
de 1ª linha entre eles, os recentemente aprovados Teriflunomida e Fumarato de Dimetilo. O surgimento desta terapêutica oral
de eficácia comparável às formulações disponíveis, veio dar um contributo positivo na vida de muitos doentes, permitindo
àqueles que não podiam fazer formulações injectáveis ou cujos efeitos adversos das mesmas condicionassem a vida activa,
tivessem uma opção de tratamento segura.
OBJECTIVOS:
Avaliar a segurança e eficácia da introdução das novas terapêuticas orais de 1ª linha modificadoras da Esclerose Múltipla Surto
Remissão (EMSR), no período de Janeiro 2015 a Junho 2016.
MÉTODOS:
Foram analisados os pedidos à Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) para as duas formulações, nos períodos referidos e
monitorizadas as cedências das mesmas e respectivas suspensões.
RESULTADOS:
Desde Janeiro de 2015 foram aprovados pela CFT, 62 doentes para iniciarem terapêutica com Fumarato de Dimetilo sendo que
58 destes doentes iniciaram até junho de 2016 e 4 doentes suspenderam a medicação: 2 por Reações Adversas Medicamentosas
(RAM); 1 por abandono e 1 por inadaptação ao regime posológico. Durante o mesmo período foram aprovados pela CFT o tratamento de 36 doentes com Teriflunomida sendo que 32 destes doentes iniciaram terapêutica até Junho de 2016, 4 doentes
suspenderam a medicação: 1 por RAM grave (síndrome mão/ pé); 2 RAM moderadas e outro doente por progressão da doença e
alteração para terapêutica de segunda linha. Em Junho de 2016 existiam 54 doentes em tratamento com Fumarato de Dimetilo
e 28 doentes com Teriflunomida.
CONCLUSÕES:
Em junho de 2016 existiam no CHLC 82 doentes a fazer terapêutica oral modificadora da doença de 1.ª linha para a EMSR.
A maioria dos doentes que iniciaram terapêutica com Fumarato de Dimetilo (93%) e dos que iniciaram com Teriflunomida (89%)
mantiveram a terapêutica em junho de 2016. Dos doentes a fazer Fumarato de Dimetilo apenas 3,5% suspenderam terapêutica
por RAM e 3,5% suspenderam por abandono/inadaptação. Dos doentes a fazer Teriflunomida 3,1% sofreu progressão da doença evoluindo para terapêutica de segunda linha e 9,4% suspenderam por RAM. Estes resultados demonstram que a utilização
das novas terapêuticas orais de 1.ª modificadoras da EMSR de 1ª linha no CHLC, até à data, podem ser consideradas seguras e
eficazes no tratamento dos doentes.
BIBLIOGRAFIA:
Resumo das Caracteristicas do Medicamento do Tecfidera.
Resumo das Caracteristicas do Medicamento do Aubagio.
Formulário Nacional de Medicamentos para o tratamento da Esclerose Multipla – Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica.
NOTAS:
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MONITORIZAÇÃO DO RISCO DE LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL
PROGRESSIVA (LMP) EM DOENTES SOB TRATAMENTO COM NATALIZUMAB
AUTORES:
Ana Plácido, Antonieta Silva, Andreia Pereira, Sylvie Martins
Hospital de Braga

INTRODUÇÃO:
A Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LMP) é uma infeção cerebral rara e muito grave, causada pelo vírus John
Cunningham (JC), sendo que está diretamente relacionada com a supressão severa do sistema imunológico. Apresenta sintomas que podem se assemelhar aos de uma crise/surto de Esclerose Múltipla (EM) e pode resultar em incapacidade grave ou ser
fatal.
Nos doentes tratados com Natalizumab (Tysabri ®), existem três fatores de risco que estão diretamente relacionados com o
aumento de risco de LMP: presença de anticorpos contra o vírus JC, duração do tratamento (superior a 2 anos) e tratamento
prévio com medicamentos imunossupressores. Os dados de ensaios clínicos sugerem que, em doentes que nunca usaram imunossupressores, o nível de resposta dos anticorpos contra o vírus JC (“índice”) está relacionado com o nível de risco de LMP. [1]
OBJECTIVOS:
Descrição e avaliação do risco de desenvolver LMP em doentes sob tratamento com Natalizumab.
MÉTODOS:
Estratificação dos doentes em tratamento com Natalizumab pressupondo os três fatores de risco. Avaliação do índice de risco
de desenvolver LMP de cada doente.
RESULTADOS:
No período em estudo, Janeiro de 2009 a Maio de 2016, num universo de 289 doentes ativos em tratamentos para EM verificou-se que 28 estavam em tratamento com Natalizumab. Destes, 17 são do sexo feminino (61%) e 11 do sexo masculino (39%).
A maioria dos doentes (24) esteve sob tratamento prévio com outras terapêuticas imunossupressoras, à exceção de 4 doentes
naïves para o tratamento da EM com Natalizumab.
Da amostra, 18 doentes apresentam uma duração de tratamento superior a 24 meses e 10 doentes uma duração de tratamento
inferior a este tempo. Quanto à presença de anticorpos contra o vírus JC, 14 dos doentes tiveram resultado positivo e os restantes 14 negativo.
CONCLUSÕES:
Com base nos resultados, 8 doentes apresentam um índice de risco elevado de desenvolverem LMP (por incluírem três fatores
de risco), 5 doentes um índice de risco médio (por incluírem dois fatores de risco) e 2 doentes um índice de risco baixo (por
incluir um fator de risco).
Face ao exposto a terapia com Natalizumab tem de ser cuidadosamente planeada e os benefícios clínicos ponderados com os
potenciais riscos. O diagnóstico precoce de LMP é muito importante, daí que a vigilância clínica criteriosa seja indispensável.
BIBLIOGRAFIA:
[1] Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. – INFARMED [em linha]. Portugal, 2016. [Consultado a Março
2016] Circular Informativa N.º 021/CD/100.20.200. Disponível em http://www.infarmed.pt/portal/pls/portal/docs/1/11704346.
PDF
NOTAS:
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NOVAS ABORDAGENS DO FARMACÊUTICO CLÍNICO

AUTORES:
Vinagre A., Almeida P., Fernandes A., Magalhães C., Pereira A.C., Queiroz M., Pereira M.T.
Hospital CUF Porto

INTRODUÇÃO:
O intuito deste projecto é a criação de um modelo de trabalho do Farmacêutico Clínico no serviço de internamento, que inclua
a atividade de farmácia clínica, a par de uma metodologia que garanta um maior controlo do circuito logístico do medicamento.
OBJECTIVOS:
Exercer e evidenciar a atividade de Farmácia Clínica; Auditar o registo de administração da enfermagem, com vista à melhoria
da qualidade e precisão de registo, e por consequência um maior controlo do circuito do medicamento.
MÉTODOS:
O projeto, iniciado em 8/8/2016, é desenvolvido no internamento de adultos, que inclui as valências de Medicina Interna,
Cirurgia e Cuidados Paliativos.
Farmácia Clínica: O farmacêutico seleciona os doentes a validar segundo critérios estabelecidos internamente, abrindo uma
Ficha do Doente(FdD). A validação, feita de forma normalizada, inicia-se com o registo de diagnóstico, seguido de validação de
interações farmacêuticas e avaliação das análises clínicas. Posteriormente, procede-se à consulta do processo clínico e integração dos dados na FdD. A discussão dos casos clínicos é feita em reunião multidisciplinar.
Controlo do registo de administração da enfermagem: através da extração do indicador de dose unitária (DU) em Glintt, é obtido por dia e por doente a quantidade de fármaco enviado pela farmácia e a quantidade com registo de administração até ao
momento. É efectuado um confronto entre a medicação existente na gaveta de DU e este indicador, permitindo revelar todas
as inconformidades/erros, depois discutidos com o enfermeiro. O confronto é feito diariamente em 15 doentes aleatórios, calculando-se o Índice de Erro (IE) diário pela seguinte fórmula: n.º absoluto de erros de registo de administração/n.º de doentes
analisados.
RESULTADOS:
Farmácia Clínica: Foram feitas 16 intervenções farmacêuticas das quais: 4 ajustes na dose prescrita, 6 interações medicamentosas, 3 alterações da forma farmacêutica e 3 substituições de terapêutica prescrita (75% foram aceites).
Controlo do registo de administração de enfermagem: Na 1ª semana registou-se um IEmédio=8,2/10 doentes. Na 6ª semana
registou-se um IEmédio=3,5/10 doentes.
CONCLUSÕES:
O projecto, apesar de apenas 6 semanas de implementação, apresenta já resultados positivos.
Por um lado, verificou-se a redução do índice de erro médio, resultante de um trabalho de equipa entre farmacêutico-enfermeiro, e da criação de uma cultura de registo mais precisa.
Por outro lado, a implementação de um método de trabalho normalizado na validação terapêutica e na participação em reuniões multidisciplinares, tem permitido alargar a deteção de situações alvo de intervenção farmacêutica, com impacto directo
na segurança clínica do doente.
BIBLIOGRAFIA:
N/A
NOTAS:
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PERFIL DE PRESCRIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS NOS ACES DA ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO (ARSLVT) 2013-2015
AUTORES:
Inês Domingues, Fátima Cimadeira, Alice Santos, Helena Martinho, Mónica Bernardo, Sandra Martins, Elaine Rossi, Nadine
Ribeiro, Filomena Vaz
ARSLVT

INTRODUÇÃO:
Os antibióticos são essenciais para o tratamento de infeções bacterianas, contribuindo significativamente para a redução da
morbilidade e mortalidade do doente. 1,2 No entanto, a sua utilização excessiva e, por vezes, inadequada, contribuiu para a
emergência e proliferação de bactérias resistentes 1,2, com consequente aparecimento de menores respostas ao tratamento,
internamentos prolongados, maior risco de complicações e mortalidade.3 De modo a inverter e prevenir o aparecimento de
resistências, é fundamental conhecer os perfis de prescrição de antibióticos e a sua evolução ao longo do tempo, de modo a
definir estratégias para otimizar o seu uso racional e criterioso.1
OBJECTIVOS:
Conhecer o perfil de prescrição de antibióticos nos cuidados de saúde primários (CSP) da região de Lisboa e Vale do Tejo, entre
2013 e 2015.
MÉTODOS:
Estudo observacional descritivo retrospetivo, referente ao período temporal de 2013 a 2015, com dados recolhidos através do
programa SIARS. O consumo de antibióticos foi expresso em DHD adaptada (DDD/1000 utilizadores de cada ACES/dia), usando
dados relativos ao número, capacidade e dosagem das embalagens de antibióticos prescritas, comparticipadas e dispensadas
em regime de ambulatório, por DCI.
RESULTADOS:
Verificou-se uma redução do consumo total de antibióticos, com um total de DHD adaptadas de 131,9 (2013), 116,4 (2014) e
114,9 (2015). A classe de antibióticos mais prescrita é a das Penicilinas + inibidores das β lactamases (43% da prescrição total
em 2013, 2014 e 2015), seguida dos Macrólidos (17% em 2013 e 2014, 18% em 2015), Penicilinas (15% em 2013 e 2014, 17% em
2015), Quinolonas (11% em 2013; 10% em 2014; 9% em 2015) e das Cefalosporinas (8% em 2013 e 2014, 7% em 2015).
CONCLUSÕES:
A utilização das DHD adaptadas revelou valores muito superiores às DHD convencionais, dado o denominador utilizadores ser
bastante inferior aos habitantes. No entanto, esta foi uma solução encontrada para permitir a realização de benchemarking
entre os 15 ACES da ARSLVT.
Os resultados obtidos revelam uma evolução positiva no sentido de redução da prescrição de antibióticos. Em relação aos DCI
e classes mais usadas, é, agora, importante averiguar as indicações em que estão a ser utilizadas.
Estes dados revelam-se uma ferramenta útil para o conhecimento do perfil de prescrição de antibióticos na ARSLVT, permitindo
ao Grupo Coordenador Local PPCIRA em cada ACES, desenvolver e reforçar estratégias que permitam conhecer o tipo de infeções mais frequentes, os agentes etiológicos e a resistência das bactérias responsáveis por essas infeções, contribuindo assim
para o uso correto dos antibióticos.
BIBLIOGRAFIA:
1. DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE – Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos em Números – 2015;
Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos [Em linha], fevereiro 2016. Disponível internet: https://www.dgs.pt/em-destaque/portugal-controlo-da-infecao-e-resistencia-aos-antimicrobianos-em-numeros-2015.
aspx.
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ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS POR SONDA NASOGÁSTRICA:
A NOSSA REALIDADE E A RELAÇÃO COM A SEGURANÇA DO DOENTE
AUTORES:
Ana Maria Santos, Graça Guerreiro Pereira, Joana Osório Martins, Ana Durães, Ana Ribeiro, Cecília Mimoso, Dália Folha, João
Cocharra, Maria Pacheco, Sofia Pinto, Mariana Magalhães
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE

INTRODUÇÃO:
Na Unidade Local de Saúde de Matosinhos existem diariamente vários doentes internados que apresentam a via oral indisponível ou limitada e por isso com necessidade de alimentação e administração de fármacos através da sonda nasogástrica.
A administração de fármacos por esta via implica muitas vezes a manipulação da forma farmacêutica e existem aspectos importantes a considerar para que a segurança do doente não seja comprometida.
OBJECTIVOS:
Apresentar a realidade existente na ULSM, EPE e a intervenção farmacêutica neste âmbito.
MÉTODOS:
Trabalho executado tendo por base a pesquisa bibliográfica e aspectos relevantes das nossas intervenções como farmacêuticos.
RESULTADOS:
Para que um doente com sonda nasogástrica seja medicado corretamente têm que se ter em linha de conta vários aspectos:
os tipos de sonda que existem no hospital, de que materiais são feitos e a sua localização; a classe do fármaco assim como os
vários medicamentos que apresentam esse fármaco; local de acção do fármaco, a sua biodisponibilidade, compatibilidade e
efeitos adversos ou interacções. Desta forma resulta que se deve analisar a prescrição médica de forma a que se garanta que
os fármacos prescritos serão administrados corretamente e para isso temos que perceber se os medicamentos que temos na
ULSM, EPE podem ser ou não administrados por sonda nasogástrica.
CONCLUSÕES:
Através deste trabalho conclui-se que nem todas as formulações líquidas podem ser administradas por sonda nasogástrica e
que existem formulações sólidas como formulações com revestimento entérico, liguais ou sublinguais que não podem ser administradas por sonda nasogástrica.
Assim deve-se analisar fármaco a fármaco aquando a validação farmacêutica.
BIBLIOGRAFIA:
BOLETIM DO CIM, OF, Administração de medicamentos por sonda, 98 Mai/Agosto 2011.
NOTAS:
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