
OPTIMIZAÇÃO DO CIRCUITO 
DE QUIMIOTERAPIA

23 de fevereiro de 2018

Lisboa

1



Principais objectivos traçados:

▪Estabelecer melhoria das relações entre os Serviços
Farmacêuticos (Unidade Centralizada de
Quimioterapia) e o Serviço de Hospital de Dia Adultos;

▪Melhorar os tempos de espera pelas preparações de
quimioterapia;

▪ Libertar a equipa de produção das tarefas que
antecedem a produção propriamente dita;

▪Desenvolver farmácia clínica.

Optimização do circuito de quimioterapia
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Prescrição

Médica

Validação 
Farmacêutica

Preparação Dispensa Administração
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Erros que originam RA preveníveis:

Elevada % na prescrição
A validação farmacêutica constitui um 

processo essencial na detecção de potenciais 

erros de prescrição. Validación farmacêutica y detección de errores de prescripción de 

antineoplásicos en pacientes oncohematológicos. Farm Hosp (2008)
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Farmácia Clínica

Validação farmacêutica

Interpretação de parâmetros analíticos

Intervenções farmacêuticas

Farmacovigilância

...
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A intervenção farmacêutica é qualquer acção que surge de uma
tomada de decisão prévia e que pretende alterar qualquer
característica do tratamento. ASHP Guidelines on Preventing Medication Errors with Antineoplastic Agents
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Deslocar o farmacêutico dos Serviços 
Farmacêuticos para os Serviços Clínicos

Hospital de Dia Adultos
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Reorganização da UCQ
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Farmacêutico 
Clínico

• Presente no Hospital de Dia Adultos

• Efectua a 1ª validação farmacêutica (concentrada numa só pessoa)

• Regista observações de recepção e dá seguimento dessas informações ao longo dos ciclos de tratamento

• Acompanha a produção através do ecrã de “Registo de preparações”

Administrativo

• Procede à emissão de rótulos e mapas de produção

Farmacêutico 
Produção

• Efectua a 2ª validação farmacêutica

• Regista atempadamente (através de leitura óptica do código de barras) o estado das preparações a cada 
momento

• Responsável pela libertação da preparação
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Peso, altura e superfície corporal                             Diagnóstico                  

Justificação/ADE Seleção do protocolo de QT

Fármacos                   Via de administração

Dose Quem deu o ok de preparação 

Diluições e concentrações                Reduções de dose

Parâmetros laboratoriais                  Tempo de perfusão

Consulta do diário clínico do doente

Histórico de preparações e observações farmacêuticas

Data do último ciclo (garantia de intervalo apropriado)
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Validação farmacêutica
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Conversar PESSOALMENTE com Enfermeiro/Médico

As intervenções farmacêuticas realizadas antes da preparação 
são eficazes na prevenção de erros de medicação.

É garantia de maior segurança e qualidade do tratamento ao 
doente.
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Discrepância
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52%

11%

6%

6%

4%

3%

18%

Intervenções farmacêuticas

Erro na dose prescrita

Protocolo mal seleccionado

Erro na via de administração

Ok dado erradamente

Variação de peso > 10%

Omissão de fármaco

Outros

84%

16%

Resultados

Aceite Rejeitado
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Exemplo

Problema: erro na dose prescrita

No ciclo anterior, fez a dose total de etoposido prevista para os
três dias de tratamento, apenas em dois dias, segundo indicação
médica, exclusiva para esse ciclo, escrita em observações. Mas
no ciclo actual, tinha prescrita a dose de etoposido incrementada
para os 3 dias.

Aceite
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Exemplo

Problema: erro na dose prescrita

No processo clínico refere 75% da dose de 5-Fu, mas nos dois
últimos ciclos fez 100%. Pedi reavaliação e médica decidiu
manter os 100%, uma vez que doente não tem tido mucosite.

Aceite
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Exemplo

Problema: erro na dose prescrita

Prescrito 100% da dose de gemcitabina, apesar de doente estar
com trombocitopenia. Pedi reavaliação e médica alterou para
75%, conforme RCM.

Aceite
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Exemplo

Problema: erro na dose prescrita

Prescrito trastuzumab dose de manutenção, mas o intervalo de
tempo desde a última administração foi de 5 semanas (>4S),
pelo que deveria fazer dose de indução, de acordo com o RCM.
No entanto, médica decidiu manter a dose de manutenção.

Rejeitada
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Exemplo

Problema: duplicação de prescrição

Prescrito rituximab e.v. e rituximab s.c..

Foi corrigido tendo ficado só o s.c..

Aceite
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Exemplo

Problema: Variação de peso > 10%

Doses prescritas para um peso de 69kg, apesar do peso actual
do doente ser 79kg. Escrevi em observações de recepção na
validação farmacêutica. Questionei médica de permanência que
corrigiu as doses para os 79kg (apesar de a doente ter tido
consulta há dois dias atrás e não ter sido alterada a prescrição
pelo médico assistente).

Aceite
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Exemplo

Problema: Omissão de fármaco

D1 do ciclo com etoposido+carboplatina, mas carboplatina não
estava prescrita.

Aceite
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Exemplo

Problema: erro de marcação

Ok dado na consulta para bortezomib, mas erradamente a
marcação estava só para o dia seguinte. Foi contactado o
médico e a doente para vir hoje fazer o tratamento.

Aceite
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Exemplo

Pedido de informação

Qual a diluição e tempo de perfusão de uma ampola de fosfato
monopotássico?

Cedida
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Exemplo

Problema: Falta de autorização

Ok dado para nivolumab que ainda não estava autorizado pelo
Infarmed.

Aceite
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Apesar de as melhorias de tempos de espera serem 
pontuais, há a registar:

✓Melhor organização do circuito e

✓Maior qualidade do serviço prestado.

Análises

Observações médicas

Muitos Ok´s em curtos espaços de 

tempo

Elevada rotatividade nos cadeirões

Limitações do sistema de transporte
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✓Comunicação entre serviços facilitada

✓Interacção com outros profissionais de saúde e até
mesmo com doentes

✓Promoção do trabalho farmacêutico e demonstração
das nossas competências e disponibilidade

✓Validação farmacêutica realizada de forma mais calma
e atenta

✓Seguimento das informações farmacêuticas registadas
ao londo dos ciclos de tratamento

✓Detecção precoce de erros na activação da
preparação
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✓Melhor orientação da equipa de produção
relativamente à ordem de preparação dos tratamentos
que são necessários a cada momento

✓Aumento do número de intervenções farmacêuticas

✓Aumento do número de notificações ao Infarmed
(através do acesso facilitado à informação acerca de
RAM´s que ocorrem durante a perfusão da
quimioterapia)

✓Diminuição do número de reclamações/participações
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Dificuldades sentidas:

×Falta de um posto de trabalho específico para o
farmacêutico

×Impossibilidade de escrever no processo clínico do
doente – falta de um espaço onde possa deixar recado
para o médico

×Distância física entre os serviços
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A prescrição electrónica não elimina todos os erros de
prescrição.

A elevada percentagem de erros preveníveis tem
impulsionado o desenvolvimento de práticas de
segurança para diminuição da sua incidência.

A nível hospitalar, os farmacêuticos são essenciais na
identificação dos erros e implementação de estratégias
preventivas.

A validação farmacêutica tem mostrado ser útil.
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/publicacoes/e-publicacoes/medicamentos-em-pediatria-ii-conselhos-para-um-uso-seguro/
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A elevada percentagem de aceitação médica das
intervenções farmacêuticas realizadas comprova a
importância:

✓ da validação farmacêutica

✓do trabalho multidisciplinar e

✓da necessidade de vários pontos de confirmação ao
longo do processo farmacoterapêutico. Assim é
possível detectar e prevenir a ocorrência de efeitos
adversos que possam surgir de erros de medicação,
entre eles os erros de prescrição e assim garantir a
segurança e eficácia dos tratamentos instituídos.
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Vantagens na formação de uma equipa de
farmacêuticos restrita/especializada:

✓Aumento do conhecimento acerca dos protocolos de
QT

✓Estabelecimento de padrões de actuação

✓Melhor deteção de erros que se repetem

✓Conhecimento de padrões de prescrição (x médico faz
sempre x redução de dose)

✓Maior confiança por parte das equipas de enfermagem
e médica
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Há margem para aumentar o campo de intervenção
farmacêutica, nomeadamente:

➢Nos ajustes de dose, consoante os valores analíticos;

➢Medicação concomitante/adjuvante;

➢No controlo das doses cumulativas;

➢...
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou
recentemente uma iniciativa global que visa reduzir os
danos graves e evitáveis associados à medicação.

WHO launches global effort to halve medication-related errors in 5 years. News 
release. OMS, 29 March, 2017.
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Satisfação dos dois serviços

Número de intervenções farmacêuticas

Número de notificações ao Infarmed

Número de participações
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Prosseguir com a actividade e aplicá-la a outros
serviços clínicos.

Deslocar a actividade farmacêutica dos Serviços
Farmacêuticos para os Serviços Clínicos, integrando
equipas multidisciplinares e explorando novos
espaços de intervenção é um óptimo caminho para os
desafios de hoje.
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Muito obrigada!

mjoao.pelayo@ipoporto.min-saude.pt


