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O SERVIÇO FARMACÊUTICO 
E O SEU TRATAMENTO ONCOLÓGICO

Quem somos?

O Serviço Farmacêutico tem ao seu dis-
por uma vasta equipa de profissionais 
qualificados na área do medicamento, no-
meadamente Farmacêuticos e Técnicos de 
Diagnóstico e Terapêutica de Farmácia, que 
prestam serviço altamente qualificado, cum-
prindo todas as normas e recomendações de 
qualidade e segurança.  Dispomos de equi-
pamento especializado para o efeito e de ins-
talações próprias, denominadas “salas limpas”, 
onde preparamos todos os tratamentos.

O Serviço Farmacêutico valida cuidado-
samente a prescrição médica e prepara de 
forma rigorosa e personalizada todos os tra-
tamentos prescritos, permitindo que a admi-
nistração pela enfermagem seja realizada em 
perfeitas condições de segurança.

Disponibilizamos ainda toda a medica-
ção de suporte ao seu tratamento, tal como 
aquela que for necessária para a minimização 
de eventuais efeitos secundários (por exem-
plo as náuseas ou a mucosite).

A quimioterapia oral complementar a ou-
tras abordagens terapêuticas, ou como forma 
única de tratar a sua condição, é também 
disponibilizada pelo Serviço Farmacêutico, 
sendo feito o ensino da terapêutica e escla-
recidas as dúvidas que possam existir com a 
medicação que lhe foi prescrita.

Os tratamentos produzidos no Serviço 
Farmacêutico são dir igidos aos doen-
tes seguidos na consulta de Oncologia e 
Hemato-Oncologia.

O que é a Quimioterapia 
e a Imunoterapia?

A quimioterapia e a imunoterapia são 
tratamentos com substâncias químicas ou 
agentes biológicos (como os anticorpos mo-
noclonais),  que vão atuar sobre as células tu-
morais, de forma a impedir ou diminuir a sua 
multiplicação e transformação.

O tipo, frequência e número de tratamen-
tos 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 
diferentes vias: endovenosa, instilação vesi-
cal, subcutânea ou oral.

Como alguns medicamentos não são sele-
tivos, os seus efeitos podem atingir também 
as células saudáveis, facto que determina a 
ocorrência de alguns efeitos secundários.

O que preciso saber?

Cada tratamento é personalizado pelo 
que o seu tratamento não é igual  ao de 
quem está a seu lado na sala de tratamentos, 
mesmo que o tipo de doença seja o mesmo. 

Os tratamentos de quimioterapia  ou de 
imunoterapia prescritos no SAMS, seguem 
as Normas nacionais e internacionais  cum-
prindo todos os critérios de segurança.

Os efeitos secundários diferem de pes-
soa para pessoa, apesar dos medicamentos 
serem os mesmos, porque cada organismo 
responde de uma forma distinta.

Com quem posso falar?

Além do seu médico e dos enfermeiros, 
dispõe também de outros especialistas que 
o podem ajudar e esclarecer. No Serviço 
Farmacêutico vai encontrar profissionais 
(Farmacêutico e Técnico de Farmácia) que o 
vão ajudar nas questões relacionadas com o 
seu tratamento, nomeadamente reforçando 
a importância de uma boa adesão à terapêu-
tica (cumprimento dos horários das tomas; 
cuidados a ter em caso de esquecimento de 
alguma toma,, etc.)

Contactos e Links úteis:

n  Sociedade Portuguesa de Oncologia 
Voimarães Residence, Lote 3, Loja 1
Rua de S. Teotónio, Celas 3000-377 Coimbra         
Telefone: 239 702 200 | 969 220 165
direccao@sponcologia.pt
info@sponcologia.pt
https://www.sponcologia.pt/pt/informacoes/
documentos-de-apoio-ao-doente/

n  AAPC - Assoc. Apoio a Pessoas com Cancro
www.aapc.pt/

n  Liga Portuguesa Contra o Cancro
https://www.ligacontracancro.pt/

O Serviço Farmacêutico dá apoio aos doen-
tes e familiares  relativamente à terapêutica cró-
nica que lhe foi prescrita pelo seu médico.

Qualquer dúvida e para esclarecimentos 
adicionais  ou para um atendimento mais 
personalizado estamos disponíveis em:

No Hospital
n  Todos os dias das 08h30 às  00h00;
n  Pode contactar-nos pelo telefone 218 422 014  

ou  218 422 016

No Centro Clínico
n Nos dias úteis entre as 8h30 e as 15h30;
n Pode contactar-nos pelo telefone 213 811 962.

Endereço eletrónico: 
n farmacia.hospital@sams.pt


