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Casos Pràctics



Aquesta memòria contempla el lliurament mensual
d’una activitat d’aprenentatge en el centre receptor
relacionada amb les funcions pròpies i específiques
del farmacèutic per tal de garantir l’assoliment de
les competències específiques de la professió de
farmacèutic

2

MEMÒRIA FARMÀCIA PRACTICA  núm.2



Actualment existeixen diversos medicaments biològics o

biosimilars que son dispensats a l’hospital o a l’oficina de

farmàcia.

Per tal d’aprofundir en el seu coneixement pràctic hem

inclòs aquesta memòria que t’ajudarà a identificar i

gestionar aquest grup de medicaments
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Mitjançant un exemple pràctic del teu centre

receptor hospital / oficina de farmàcia,

sistematitza els procediments emprats en

l’adquisició, organització, custodia, dispensació,

intervenció farmacèutica, pràctica col·laborativa i

informació al pacient dels medicaments biològics

o biosimilars
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Mètode del cas



Cas pràctic: redacta i presenta el cas

� - Fes i explica  el protocol: elabora protocol

� - Aplica el protocol i extreu-ne reflexions: quadre 
de resultats

� - Analitza i relaciona la pràctica amb el protocol: 
esquema de resultats

� - Elabora el material educatiu que consideris 
necessari pel pacient tipus díptic

� - Emet un informe relatant els punts forts i febles 
d’aquest servei: informe final del tema
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Com fer ho?
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� Ni la normativa comunitària ni la EMA estableixen normes sobre la dispensació

de medicaments biològics, ni sobre la seva substitució en la dispensació.

� Cada estat membre les estableix � a Espanya la normativa no permet que els

medicaments biològics siguin substituïts en la dispensació sense consentiment

del metge prescriptor (ni a nivell de l’OF ni de l’Hospital).

� No obstant, a nivell hospitalari es pot establir un acord mitjançant la Comissió

Farmacoterapèutica que facilitaria la substitució de medicaments biològics.
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Règim de dispensació



Casos clinics: Memòria Farmàcia Pràctica 
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� ♀ 62 anys

� AP: 
� Psoriasis l’any 2002
� HTA
� Tromboembolisme pulmonar al 2015

� Tractaments previs per la psoriasis:

� Metotrexat 
� Ciclosporina A
� Acitretina

• 02/2013 – 05/2014 -> fallida de 
tractament

• + ciclosporina A

Infliximab
5mg/kg

• 06/2014 – 08/2015 -> fallida de 
tractament

• +ciclosporina A

Ustekinumab
90mg

Presentació cas clínic a l’Hospital



Setembre 2015 inicialment 80 mg seguit de 40 
mg/2 setmanes 
+ ciclosporina A.

Inici tractament adalimumab

Inici
tractament

Als 6
mesos

BSA 18,5 % 34 %

PASI 14,1 22,2

Cas clínic a l’Hospital

BSA (Body Surface Area): total de superfície

corporal afectada per la psoriasis.

PASI (Índice de Severidad de la Psoriasis): eina

per a mesurar la gravetat de la psoriasis i

resposta al tractament.



PASI
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• Lleu: 0-20

• Moderada: 21-50

• Severa: 51-72

Grau de gravetat (eritema, induració, descamació) + Superfície corporal (SC)  afectada (cap

(10%), braços (20%), tronc (30%), cames (40%)).

Càlcul online: http://pasi.corti.li/



Adquisició

Cas clínic a l’Hospital



Custòdia

Cas clínic a l’Hospital



Dispensació

Cas clínic a l’Hospital



Intervenció farmacèutica i informació al 
pacient

Cas clínic a l’Hospital





•02/2013 – 05/2014 � Fallida de tractament
+ ciclosporina A

•06/2014 – 08/2015 � Fallida de tractament
+ ciclosporina A

Infliximab

•09/2015 – 07/2016 � Fallida de tractament
+ ciclosporina A
•Falta de resposta i EA (pancitopènia i TGI).

Adalimumab

• Control limitat depsoriasis

• 08/2016 – 10/2016 � Fallida de tractament
• + ciclosporina A

Ciclosporina  

• 10/2016 � Resolució de la psoriasis fins al 
moment

• + ciclosporina A
Secukinumab

Inici tractament En 2 mesos

BSA 27 % 43 %

PASI 24,2 37,3

Inici tractament En 1 any

BSA 42,3 % 16 %

PASI 38,2 19,6

Ustekinumab

Etanercept

Continuació cas clínic



Cas Pràctic Farmàcia Comunitària
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♀ Encarna, 67 anys acut a CCEE cardiologia  

AF: Pare mort als 75 anys per neo de pròstata, mare i germana DM2

AP: Exfuncionària, mare de 2 fills, vida sedentària no fumadora. 
HTA essencial en tractament
Obesitat
Hipercolesterolèmia 
C. isquèmica: IAM anteroseptal.

FEVI 55%.

Malaltia actual: Assimptomàtica cardiovascular, refereix cansanci i se sent 
deprimida.

Acut amb ECG i analítica sol.licitada. 

Surt amb un diagnòstic de diabetis

Presentació cas clínic a l’Oficina de Farmàcia 



Pes 80 Kg       Talla 161 cm           IMC 31.5 
Kg/m2

Exploració física

PA 149/88 mmHg, No bufs cardiacs, auscultación pulmonar normal, pulsos distals 
permeables i simètrics

ECG: RS a 74 per minut. 

ANALÍTICA

Perfil metabòlic: Glucosa dejú 188 mg/dl, HbA1C 8.4%, Glucosa visita 221 mg/dl (no dejú)

Perfil renal: Urea 54 Crea 1.32 mg/dl  Sediment normal. FG 52

Perfil lipídic: Col total 230 mg/dl LDL 150 mg/dl HDL 40 mg/dl TG 200 mg/dl

Perfil hepàtic: GOT 56, GPT 62

Hematimetria: Ht 42 Hb 13.5 7.300 leucòcits, fórmula normal.

Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia 



A A1c (HbA1c)

B Pressió arterial

<7% per la majoria

<140/80* 140/85** 130***

LDL<100 tots DM2 

LDL<70 DM2+MalaltiaCV

TG<150

HDL>40 homes >50 dones

Metformina

IECAs /ARA2

ESTATINES

*Guies ADA 2013,**Guies Europees 2013 *** pacients amb nefropatia i proteinúria franca

FRCV OBJECTIUS TRACTAMENT

ColesterolC

Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia



Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia



Individualitzar la intensitat del tractament

Com ha de disminuir la HbA1c?

Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia 

S’acorda intentar disminuir la 
HbA1C de 8.4% a 7% en un 
termini de 6 mesos.



CANVIS EN L’ESTIL DE VIDA

Modificado de Inzucchi SE, Diabetologia 2012;55(6): 1577-1596

INICIAL

2ª LINEA(L’ordre NO indica preferència)

3ª LINEA



Als 6 mesos:

•Segueix la dieta, exercici físic 3 dies a la setmana 120 minuts/setmana.
•Reducció de 2.4 kg de pes corporal
•Regulació tolerància a la Metformina         actualment 850 mg/12h
•Glucosa en dejú 143 mg/dl HBA1c 8.6%

Es comença tractament convinat amb:

Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia 



Estratègia seqüencial d’insulinització en la DM2



Retornant als productes biològics i biosimilars…

� La majoria de productes biològics i biosimilars són de dispensació hospitalària.

� No obstant, hi ha productes biològics que són de dispensació en les oficines de 

farmàcia com les insulines i les vacunes. 

� Al 2016 el primer biosimilar d’un fàrmac biològics (de la insulina Lantus®) ja es 

podia dispensar en les oficines de farmàcia.

Insulines biosimilars fins al moment

Abasaglar Lantus® (insulina glargina)



Continuació cas clínic a l’Oficina de Farmàcia 

Biosimilar de la insulina Lantus® (insulina glargina)

Adquisició



Custòdia

Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia



Dispensació 

Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia

ABASAGLAR 100 
UNIDADES/ML PLUMA 
PRECARGADA

10 UI 
cada 
24h



Tranquil·litzar i oferir recolzament fins que el pacient adquireixi seguretat. 

Confirmar que coneix quin serà el seu tractament a partir d’ara.

Ensenyar la tècnica correcta d’administració d’insulina.

Parlar dels objectius de control.

Prevenció i tractament de les hipoglucèmies.

Registre d’ingestes.

Registre d’activitat física.

1

2

3

4

Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia

Intervenció farmacèutica i informació al pacient
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Tranquil·litzar i oferir recolzament fins que el pacient adquireixi seguretat. 

Confirmar que coneix quin serà el seu tractament a partir d’ara.

Ensenyar la tècnica correcta d’administració d’insulina.

Parlar dels objectius de control.

Prevenció i tractament de les hipoglucèmies.

Registre d’ingestes.

Registre d’activitat física.
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2

3

4

Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia

Intervenció farmacèutica i informació al pacient
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Tranquil·litzar i oferir recolzament fins que el pacient adquireixi 

seguretat. 

Confirmar que coneix quin serà el seu tractament a partir d’ara.

Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia

1

2



Tranquil·litzar i oferir recolzament fins que el pacient adquireixi seguretat. 

Confirmar que coneix quin serà el seu tractament a partir d’ara.

Ensenyar la tècnica correcta d’administració d’insulina.

Parlar dels objectius de control.

Prevenció i tractament de les hipoglucèmies.

Registre d’ingestes.

Registre d’activitat física.

1

2

3

4

Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia

Intervenció farmacèutica i informació al pacient
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� Prevenció de lipodistròfies

� Zones d’injecció

� Pla de rotació

Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia

3 Ensenyar la tècnica correcta d’administració d’insulina.



Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia

3 Ensenyar la tècnica correcta d’administració d’insulina.

Anàlegs d’acció 
ràpida

Insulines ràpides

Insulines d’acció 
intermitja

Barreges

Anàlegs d’insulina 
d’acció perllongadaAdministrar segons la 

farmacocinètica de la insulina.



Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia

3 Ensenyar la tècnica correcta d’administració d’insulina.
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Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia

3 Ensenyar la tècnica correcta d’administració d’insulina.



39

Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia

3 Ensenyar la tècnica correcta d’administració d’insulina.
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Cas clínic a l’Oficina de Farmàcia

3 Ensenyar la tècnica correcta d’administració d’insulina.



Resolució cas clínic a l’Oficina de Farmàcia

�En 1 any Encara segueix venint mensualment a l’Oficina de

Farmàcia a buscar la seva insulina.

�Ens explica que ha aconseguit arribar a l’objectiu de

HBA1c, ja que actualment es troba en 6.8%.

�Ens porta el registre d’ingestes i activitat física; i

�Repassem amb ella la correcta administració.
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Take home messages

� Els medicaments biològics, per la seva complexitat, requereixen que

siguin identificats per la denominació comercial, forma de presentació i

número de lot, per assegurar-ne la traçabilitat.

� Tant els Serveis de Farmàcia dels Hospitals com les Oficines de Farmàcia

són responsables de l’adquisició, custòdia, dispensació i posterior

informació als pacients dels tractaments biològics que dispensen (a les

Oficines de Farmàcia ens referim a les insulines i vacunes).

� La caiguda de les patents dels fàrmacs biològics ha permès la

comercialització dels fàrmacs biosimilars, que, tot i ser semblants al

producte biològic, no són idèntics, i la seva substitució no està

reglamentada.

� És necessari que tant els farmacèutics d’hospital com els de les oficines

de farmàcia tinguem un coneixement d’aquests productes per oferir una

correcta atenció.
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Moltes gràcies!

1 Febrer 2018
mmiarons@csdm.cat


