
 

 

 

 

O Serviço Farmacêutico faz parte  integrante da Clínica SAMS de On-

cologia e Radioterapia e situa-se entre a Sala de Tratamentos e a Uni-

dade de Radioterapia. 

O Serviço Farmacêutico dá apoio aos doentes e familiares relativamen-

te à terapêutica oral que lhe foi prescrita pelo seu médico.  

Estamos disponíveis todos os dias úteis, entre as 8h30 e as 15h30. 

Pode contactar-nos pelo telefone 213811962. 

INFORMAÇÕES GERAIS 



SERVIÇO FARMACÊUTICO 

O Serviço Farmacêutico tem ao seu dispor uma equipa de profissionais qualificados 

na área do medicamento, nomeadamente Farmacêuticos e Técnicos de Diagnóstico 

e Terapêutica de Farmácia, que prestam serviço altamente qualificado, cumprindo 

todas as normas e recomendações de qualidade e segurança. 

O Serviço Farmacêutico valida a prescrição médica e prepara cuidadosamente e de 

forma personalizada todos os tratamentos prescritos pelo seu médico permitindo 

que a administração pela enfermagem seja realizada em perfeita segurança. 

Disponibiliza também toda a medicação de suporte ao seu tratamento tal como a 

medicação necessária para a minimização de alguns efeitos secundários tais como 

as náuseas e mucosite. 

O Serviço Farmacêutico realiza o agendamento dos seus tratamentos de Instilação 

Vesical, de acordo com a prescrição médica, tentando minimizar o impacto na sua 

vida pessoal. 

QUIMIOTERAPIA 

A quimioterapia e a imunoterapia são tratamentos com substâncias químicas ou 

agentes biológicos tais como os anticorpos monoclonais,  que vão atuar sobre as 

células tumorais, de forma a impedir ou diminuir a sua multiplicação e transforma-

ção. 

Porque alguns medicamentos não são seletivos, os seus efeitos atingem também 

as células saudáveis, facto que determina alguns efeitos secundários. 

O tipo, frequência e número de tratamentos, a que será submetido, é definido pelo 

seu médico oncologista e pode variar em função da resposta do seu organismo.  

O tratamento pode ser administrado por via endovenosa, instilação vesical, subcu-

tânea ou oral. 

A quimioterapia oral complementar a outras abordagens terapêuticas ou como 

única forma de tratar a sua condição, é disponibilizada no Serviço Farmacêutico, 

sendo feito o ensino da terapêutica e esclarecidas as dúvidas que possam existir 

com a medicação dispensada. 


