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INTRODUÇÃO

OBJECTIVOS

Nos últimos anos tem-se vindo a assistir a um

Descrever o modelo de monitorização farmacológica do doente oncológico usado na prática diária nos Serviços

número crescente de fármacos aprovados para

Farmacêuticos do Hospital CUF Porto.

o tratamento do cancro. Por serem novos no
mercado europeu ou por falta de dados de

MATERIAL E MÉTODO

segurança a longo prazo, encontram-se sujeitos

Criação do Perfil Farmacoterapêutico (PF) do doente oncológico (Figura 1) subdividido em:

a monitorização adicional pelas entidades

- PF propriamente dito - contempla o diagnóstico da doença, o resumo da informação clínica; historial de

reguladoras.

Perante

se

protocolos de quimioterapia/imunoterapia realçando a dose do fármaco, periodicidade do protocolo, alterações

apresentam

é

do

ao regime terapêutico e outras informações relevantes.

Farmacêutico

os

desafios

importante
Clínico

na

o

que

papel

monitorização

farmacológica do doente oncológico.

- Plano de Monitorização Adicional (Figura 2);
- Monitorização farmacêutica: avaliação da segurança e eficácia do medicamento.

RESULTADOS
O PF foi criado em 2014. No período de Janeiro 2018 a Janeiro de 2019 contabilizaram-se 352 perfis. Das principais intervenções farmacêuticas destacam-se a
deteção de erros na prescrição da dose e a periodicidade dos ciclos não respeitada. No mesmo período foi iniciado um plano de farmacovigilância ativa para os
doentes a fazer medicamentos de oncologia orais sujeitos a monitorização adicional na área do pulmão, tendo-se identificado 9 doentes a fazer Afatinib. Destes, 5
doentes mantêm terapêutica; por progressão da doença 1 doente alterou a terapêutica; 2 doentes faleceram; e 1 doente deixou de frequentar a nossa unidade.

Protocolo de
Farmacovigilância JMS
Medicamento

Ajuste de dose

Monitorização
pelo doente

Interações
medicamentosas

Planificação do
hemograma e
bioquímica

Figura 1 – Exemplo de um PF de uma doente em
tratamento.
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Figura 2 – Exemplo de plano de monitorização adicional de um doente a fazer AFATINIB.

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO
A consulta e atualização do PF é um instrumento de trabalho fundamental para uma correta validação do tratamento: permite acompanhar a história clínica do
doente; confirmar se as doses estão de acordo com as guidelines, reconhecer possíveis falhas no seu cálculo ou na periocidade. A área da farmácia clínica pode ter
um impacto importante na qualidade e segurança do doente oncológico.

