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Preparar uma quimioterapia não é como fazer uma sopa de legumes!     
Exige conhecimento, tecnologias e o cumprimento minucioso de vários 
procedimentos, todos fundamentais para garantir a segurança de cada doente. 

Hoje em dia, o cancro é uma doença que se trata com sucesso em muitas 
situações. O tratamento envolve cirurgia, radioterapia, muitas análises, exames 
para diagnosticar ou seguir a doença e também QUIMIOTERAPIA!

Uma quimioterapia correta pode ser fundamental para tratar a sua doença 
oncológica, mas uma quimioterapia errada pode fazer mais mal que bem! Por 
isso é que existe uma equipa de profissionais qualificados (farmacêuticos, 
técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e assistentes operacionais) que 
trabalha com um único objetivo: preparar BEM a sua quimioterapia.

ONDE SE PREPARA A QUIMIOTERAPIA?

O seu tratamento é preparado na farmácia do IPO Lisboa, numa sala limpa GMP 
classe B, onde se encontram bancadas especiais - as câmaras de fluxo laminar 
vertical classe II B2 - que permitem:

Ÿ Garantir que não existe contaminação microbiológica do seu tratamento 
(para que não cause infeções).

Ÿ Garantir que o seu tratamento não contamina quem o prepara. As nossas 
equipas preparam mais de 150 tratamentos por dia e o que para si é bom e 
necessário pode ser muito prejudicial para quem o prepara todos os dias.

A quimioterapia tem de ser:

Estéril: sem bactérias, fungos ou vírus, para que apenas lhe traga o tratamento e 
não uma infeção.

Correta: o medicamento certo, na dose certa, para o doente certo. Também tem 
de ser bem rotulado, para que o seu enfermeiro saiba o que está a administrar e 
seja mais um profissional a garantir a sua segurança.

Preparada na hora: diz o ditado “depressa e bem, não há quem”. A sua 
quimioterapia não pode ser preparada tão depressa quanto possível. Fazer as 
coisas BEM implica procedimentos que demoram tempo! E fazer bem é mais 
importante do que fazer depressa!

As minhas notas



O QUE SE FAZ NA FARMÁCIA ENQUANTO O DOENTE AGUARDA?

Há muitos passos que têm de ser cumpridos para que tudo corra bem. 

Primeiro, o médico tem de prescrever a sua quimioterapia, depois de a adequar 
à sua doença e de perceber o seu estado geral, ver as suas análises e a sua 
capacidade para tolerar o tratamento.

Em alguns casos, o médico prescreve previamente e, antes de se iniciar a 
preparação, o médico ou o enfermeiro revêm as suas análises, avaliam o seu 
estado geral e fazem-lhe algumas questões para garantir que está em condições 
de fazer o tratamento.

O enfermeiro, depois de confirmar a sua prescrição, envia-a para a farmácia do 
IPO Lisboa (na maior parte dos casos, através de um programa informático).

O farmacêutico revê a sua prescrição cuidadosamente para confirmar que o 
pedido faz sentido para sua doença e situação, tendo em conta os tratamentos 
que fez antes. Nalguns casos é preciso rever as suas análises e, quando há 
alguma dúvida ou questão, falar com o seu médico para as esclarecer. A sua 
segurança está primeiro.  Depois, o farmacêutico verifica a dose e calcula a 
quantidade de líquido necessária para reconstituir e diluir os seus 
medicamentos. Após estes passos, faz uma folha de preparação.

A sua quimioterapia tem de ser feita “a tempo” e não “à pressa”. 
E o tempo certo é aquele que é necessário para que tudo seja 

bem feito, com cuidado, com a garantia de 
um tratamento seguro e bem preparado.



IMPORTANTE: Preparar uma dose de quimioterapia 
na farmácia é um procedimento que pode demorar entre 
20 a 40 minutos, conforme o medicamento. Alguns 
medicamentos vêm em pó e demoram tempo a dissolver 
e muitos doentes recebem vários medicamentos no 
mesmo tratamento. Temos de os fazer todos.

Por razões de segurança e para que não haja trocas, o seu 
farmacêutico trata uma prescrição de cada vez. Quando 
chegam vários pedidos ao mesmo tempo (o que no IPO 
Lisboa está sempre a acontecer), a prioridade na 
preparação é feita de acordo com sua hora de marcação. 

Os seus medicamentos, soros e dispositivos médicos (sistemas, agulhas, 
seringas) são colocados num tabuleiro, um para cada doente, para evitar trocas. 
Esse tabuleiro segue para a sala limpa GMP classe B através de uma caixa de 
passagem que garante que o ar da sala exterior não se mistura com o da sala 
limpa GMP classe B.

Na câmara de fluxo laminar vertical, o técnico superior de farmácia (TSDT) revê a 
folha de preparação e o tabuleiro e prepara a sua medicação, utilizando a técnica 
asséptica para impedir a contaminação do tratamento. Se o medicamento for um 
pó, tem de se dissolver com o líquido adequado. Se for diluído com soro, mede-se 
cuidadosamente a quantidade com uma seringa e injeta-se o conteúdo da seringa 
no saco. Tudo é feito em ambiente limpo, com o máximo cuidado. 

Finalmente, um farmacêutico revê a prescrição e, por 
segurança, volta a calcular e confirmar a dose, verifica 
a preparação (aspeto, cor e quantidade) e coloca o 
rótulo com o seu nome nos medicamentos que foram 
preparados para si. 

Assim, garantimos a qualidade e segurança do seu 
tratamento.

O seu enfermeiro, antes de administrar a quimioterapia, também confirma o 
rótulo e a aparência do medicamento e, mais uma vez, compara com a prescrição. 

No IPO Lisboa trabalhamos todos em conjunto para que receba o melhor 
tratamento possível.

Se nos enganarmos nos ingredientes que usamos na confeção de uma sopa de 
legumes, não é grave. Se trocarmos nabiça por alho francês, o sabor pode ficar 
diferente do que queremos, mas a sopa come-se na mesma e até pode saber 
bem. Com a quimioterapia não é assim. Se trocarmos os medicamentos pode 
ser muito grave para si. Por isso, há vários procedimentos de segurança a 
cumprir com todo o rigor e que demoram tempo para que se façam BEM.

Outra diferença: a nossa sopa de legumes tem de ser limpa, mas não tem de ser 
estéril. Quando comemos sopa, mesmo que tenha algumas bactérias, o nosso 
estômago e intestinos resolvem isso. Já a quimioterapia é injetada no 
organismo e pode causar infeções graves. Por isso tem mesmo de ser estéril.

Finalmente, se o cozinheiro entornar sopa, pode ficar sujo e irritado, mas não 
passa disso. Já a quimioterapia, mesmo em pequenas quantidades ao longo 
do tempo, pode fazer muito mal ao profissional que a prepara durante anos. 
Para si, é o tratamento para a sua doença oncológica, mas para quem a prepara 
pode ser muito prejudicial.

Porque é que fazer 
uma quimioterapia 
é diferente de fazer 
uma sopa de legumes?

PORQUE NÃO SE FAZ A QUIMIOTERAPIA
ANTES DO DOENTE CHEGAR?

Para sua segurança. Em cada tratamento é preciso 
rever as suas condições: análises e sintomas (diarreia, 
febre, etc.). 

O seu médico pode ter de reduzir a sua dose ou mesmo 
suspender a quimioterapia e esta avaliação tem de ser 
efetuada no momento em que se vai fazer cada 
tratamento. 
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