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RESUMO 

 

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade 

curricular de Estágio, realizado durante os meses de maio, junho e julho na Farmácia 

da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade, no Porto.  

O relatório está dividido em duas partes: a primeira descreve as atividades 

realizadas na farmácia, desde o seu funcionamento diário até uma descrição resumida 

de todos os produtos que dispensa e serviços que disponibiliza; a segunda dá a 

conhecer os temas desenvolvidos, tendo em conta aspetos que surgiram ao longo do 

estágio. Os dois temas abordados foram “Medicamentos de Marca versus 

Medicamentos Genéricos” e “Cancro da Pele e Proteção Solar”, sendo explicado, em 

cada caso, o porquê da seleção destes temas e a sua relevância para a farmácia e para 

o utente. 
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PARTE I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA 

 

1. Introdução 

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, o estágio 

curricular ocupa o segundo semestre do último ano. É de caráter obrigatório para acabar 

o curso e bastante importante, pois é o momento em que o estudante tem contacto com 

a realidade profissional. O estágio tem como objetivo principal pôr em prática todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo de cinco anos e adquirir competências, 

nomeadamente ao nível da comunicação com o utente e do trabalho em equipa, de 

forma a desenvolver a autonomia, responsabilidade e espírito crítico no meio laboral. 

O meu estágio curricular iniciou-se no Hospital de Sagunto, em Valência, 

Espanha, onde contactei com a realidade de farmácia hospitalar durante três meses. A 

etapa final ocorreu na Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade, 

no Porto, Portugal, durante os meses de maio, junho e julho. 

O presente relatório resulta assim da minha experiência de estágio em farmácia 

comunitária e nele me proponho a descrever todas as atividades realizadas neste 

âmbito, de forma sucinta e objetiva. Na tabela 1 pode-se encontrar um cronograma das 

atividades realizadas ao longo do estágio. 

 

Tabela 1 – Cronograma das atividades realizadas ao longo do estágio 

 maio junho julho 

Verificação do 
receituário e 

separação por lotes 
x x x 

Armazenamento de 
produtos 

x x x 

Receção de 
encomendas 

x   

Medição da tensão 
arterial 

x x x 

Medição de 
parâmetros 
bioquímicos 

 x x 

Atendimento ao 
balcão 

x x x 

Preparação de 
manipulados 

x x x 

Mini Facial Angelif  x  

Diagnóstico 
Cutâneo da Eucerin 

  x 

Implementação do 
panfleto sobre 
cancro da pele 

 x  

Implementação do 
folheto sobre 

medicamentos 
genéricos 

 x  
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2. Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade 

A Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade, ou Farmácia 

da Ordem da Trindade, ou ainda Farmácia da Trindade (FT), como é habitualmente 

abreviada, localiza-se na Rua Heróis e Mártires de Angola nº 108, junto ao metro da 

Trindade. Tem como Diretora Técnica a Dra. Emília Moreira e partilha o edifício com o 

Hospital da Ordem da Trindade, uma vez que antigamente era esta a farmácia que 

suportava todo o hospital. Hoje em dia, apenas se dirige ao público em geral. 

A farmácia está muito bem localizada no centro do Porto, pelo que é imensa a 

afluência de pessoas, quer residentes e turistas, quer os próprios funcionários e 

pacientes do Hospital da Ordem da Trindade, que, por comodidade, recorrem a esta 

farmácia. 

A FT possui uma vasta quantidade de dispositivos médicos, o que leva a que 

muitos doentes e cuidadores venham exclusivamente a este estabelecimento à procura 

do melhor equipamento, nomeadamente material de ostomia e de incontinência urinária, 

e material de penso. 

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8h30 às 19h30, não 

encerrando na hora de almoço, e aos sábados das 9h às 13h, salvo quando está de 

serviço 24h. Encontra-se fechada aos domingos e feriados. 

A FT integra uma equipa multidisciplinar (Tabela 2), dedicada à saúde e bem-

estar dos seus utentes, prestando os melhores serviços e de qualidade, tendo em conta 

o código ético e deontológico que todos nós devemos seguir. 

 

Tabela 2 - Recursos Humanos da Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade 
 

Função Funcionário 

Diretora Técnica Dra. Emília Moreira 

Farmacêutica-Adjunta Dra. Susana Lima 

Técnica de Farmácia D. Fátima Lopes 

Técnico de Farmácia Sr. Paulo Ferreira 

Administrativa D. Mafalda Costa 

Funcionária Administrativa D. Antonieta Peixoto 

Funcionária Auxiliar D. Cristina Carvalho 
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2.1 Espaço físico 

2.1.1 Espaço exterior 

No exterior da farmácia pode-se encontrar um letreiro com o seu nome, 

“Farmácia da Trindade”, e a famosa cruz verde luminosa, identificativa de todas as 

farmácias comunitárias. A farmácia possui duas entradas, uma principal, destinada aos 

utentes e colaboradores, e uma traseira, que partilha com o hospital e destina-se 

essencialmente aos distribuidores de encomendas. Junto da entrada principal pode-se 

encontrar a identificação da Diretora Técnica, o horário de funcionamento e informação 

relativa às farmácias de serviço permanente. Para além disto, a farmácia tem duas 

montras nas quais expõe promoções e campanhas relativas a produtos que vende, 

tendo em conta a sazonalidade e de forma a chamar a atenção das pessoas e estimular 

a compra (o que funciona muito bem em épocas turísticas, por exemplo) (Anexo I). 

  

2.1.2 Espaço interior 

Relativamente ao interior da farmácia esta possui dois pisos. O primeiro piso 

corresponde à área da entrada principal, e possui um balcão de atendimento destinado 

essencialmente a pessoas com mobilidade reduzida. Ao subir umas escadas encontra-

se outra área constituída por três balcões de atendimento ao público em geral (Anexo 

II). Nestas zonas estão expostos principalmente medicamentos não sujeitos a receita 

médica, produtos dermocosméticos, suplementos alimentares, produtos ortopédicos e 

de podologia, entre outros. Do lado de dentro do balcão, encontram-se alguns produtos 

visíveis ao público que, dada a sua maior rotatividade, estão mais acessíveis e permitem 

um atendimento mais rápido (por exemplo, medicamentos não sujeitos a receita médica 

para gripes e constipações, suplementos alimentares e produtos homeopáticos), e 

outros produtos que se encontram em gavetas, nomeadamente produtos de higiene 

dentária, bálsamos labiais, tiras e lancetas para diabéticos, entre outros, que se justifica 

estar mais perto do atendimento. Para além disto, no interior do balcão encontra-se uma 

área com armários e gavetas destinada ao armazenamento da maior parte do stock de 

medicamentos da farmácia. Estes armários e gavetas estão organizados por ordem 

alfabética e consoante a forma farmacêutica. Nas gavetas encontram-se os 

comprimidos, cápsulas, colírios, pomadas e cremes, essencialmente, e os armários 

encontram-se divididos em: soluções orais e xaropes; elixires; ampolas bebíveis; 

carteiras, pós e granulados; e produtos para uso externo. Perto da área do balcão, 

encontra-se um gabinete partilhado pela Diretora Técnica e pela Administrativa, 

instalações sanitárias e uma zona de atendimento personalizado onde se mede a tensão 

arterial e se realizam alguns testes bioquímicos (glicose, colesterol total e triglicerídeos), 

e onde se encontram algumas publicações obrigatórias, como a Farmacopeia 
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Portuguesa e o Prontuário Terapêutico. É de salientar que, para além das publicações 

obrigatórias referidas, quando é necessário obter informações sobre medicamentos 

também se recorre ao Infomed (Infarmed) e aos centros de informação de 

medicamentos da Associação Nacional das Farmácias (ANF) (Cedime) e da Ordem dos 

Farmacêuticos (CIM – Centro de Informação do Medicamento). 

O piso inferior da farmácia é constituído por uma zona de receção e conferência 

de encomendas, um frigorífico para armazenar os medicamentos que necessitam de 

refrigeração (vacinas, por exemplo), um armário de acesso restrito que se destina ao 

armazenamento de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, um armazém com 

os medicamentos excedentes e a maior parte dos dispositivos médicos, um laboratório 

e instalações sanitárias, partilhando ainda uma sala de vestuário e almoços com o 

Hospital da Ordem da Trindade. 

É de referir ainda que a farmácia possui um contentor da ValorMed, com o 

objetivo de recolher os medicamentos que já não são utilizados ou fora do prazo de 

validade, os materiais utilizados na embalagem (cartonagens vazias, folhetos 

informativos, frascos, blisters, bisnagas, ampolas, etc.) e acessórios (colheres, copos, 

seringas doseadoras, conta-gotas, etc.) entregues pelos utentes, que serão depois 

tratados devidamente de forma a reduzir o seu impacto ambiental.  

 

3. Gestão e administração da farmácia 

3.1 Sistema informático 

A FT utiliza o SIFARMA 2000® como sistema informático nos seus 

computadores. Este sistema é usado na gestão e receção de encomendas, devolução 

de produtos, regularização de notas de crédito, controlo de prazos de validade, 

marcação de preços, atualização de stocks, atendimento ao utente e processamento do 

receituário. Em relação ao atendimento, este sistema é de grande importância, uma vez 

que permite aceder a informação científica relativa aos medicamentos, a sua posologia, 

indicações terapêuticas, efeitos adversos e contraindicações, alertando para possíveis 

interações medicamentosas, o que se traduz numa grande vantagem ao evitar erros 

que poderiam ocorrer durante a dispensa dos medicamentos e que poderiam pôr em 

risco a saúde do utente. Para além disto, o sistema permite ainda efetuar vendas 

suspensas ou a crédito, criar, atualizar e aceder à ficha do utente e de produtos, e é 

também utilizado para verificar todos os movimentos, fecho dos lotes e do receituário e 

no controlo da caixa registadora, de forma a detetar e verificar discrepâncias. 

Todo o pessoal que faz atendimento ao público tem um código individual 

constituído por um nome de utilizador e uma palavra-passe para aceder ao sistema. Na 
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quarta semana de estágio recebi um código individual, de forma a conseguir entrar no 

sistema informático e iniciar o atendimento ao público.  

 

3.2 Gestão de stocks 

Uma boa gestão de stocks é de elevada importância na farmácia, uma vez que 

permite que as necessidades dos utentes sejam alcançadas sem pôr em causa a 

viabilidade económica da farmácia. Assim sendo, é essencial que se faça uma gestão 

racional, para que não haja rutura de stocks e os utentes fiquem sem acesso à sua 

medicação habitual, com consequente insatisfação e má imagem da farmácia, nem haja 

um excesso de stocks, pondo em causa a capacidade de armazenamento, a 

mobilização de capital e o aumento do risco de os prazos de validade expirarem. 

O sitema informático SIFARMA 2000® facilita a gestão de stocks, pois analisa as 

vendas dos produtos, prevê a sua rotatividade e evita ruturas de stock, permitindo definir 

um stock mínimo e um stock máximo, de forma a que quando a quantidade mínima é 

atingida, ele próprio propõe ao operador a sua encomenda. 

Na FT quer os técnicos, quer os farmacêuticos podem “forçar” no sistema 

informático a encomenda de um produto quando este é necessário (normalmente ao 

fornecedor habitual, a OCP). No entanto, cabe à Diretora Técnica e Farmacêutica-

Adjunta a função de gerir os stocks e de fazer a encomenda diária aos seus 

fornecedores habituais. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de “forçar” no sistema informático 

produtos que eram necessários no momento, com o consentimento de um técnico ou 

farmacêutico, e de observar a realização de uma encomenda diária. 

 

3.3 Elaboração, receção e conferência de encomendas 

Tal como já foi referido, cabe à Diretora Técnica e Farmacêutica-Adjunta a 

realização da encomenda diária na farmácia. Esta é normalmente facilitada pelo sistema 

informático no sentido em que este analisa os produtos vendidos, a rotatividade dos 

mesmos e o stock máximo e mínimo definidos para determinado produto, propondo 

depois a encomenda ao operador, que é posteriormente analisada, aprovada e enviada 

ao fornecedor através do sistema. Normalmente, realizam-se duas encomendas diárias, 

uma de manhã e outra à tarde, de forma a repor o stock. Para além disto, existe ainda 

a encomenda manual, que se baseia em solicitar por via telefone a determinado 

fornecedor um produto que esteja em falta momentaneamente e que não foi gerado pela 

encomenda diária, podendo isto ser feito quer pelos técnicos, quer pelos farmacêuticos. 

Para assegurar as suas necessidades diárias, a farmácia tem como fornecedor habitual 

a OCP, e ocasionalmente, a Aliance Healthcare. É ainda de salientar que em relação 
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aos produtos dermocosméticos e à maioria dos dispositivos médicos e suplementos 

alimentares, a sua encomenda é realizada por contato direto com os laboratórios ou 

durante as visitas dos delegados de informação médica. Relativamente às matérias-

primas e materiais de embalagem e acondicionamento dos manipulados que se 

preparam na farmácia, estas são encomendadas a distribuidores especializados. 

Quando a encomenda chega à farmácia, verifica-se se algum produto necessita 

de refrigeração e, se tal acontecer, procede-se logo ao seu correto acondicionamento, 

dando depois entrada desse mesmo produto no sistema informático através do código 

da fatura, evitando-se assim a quebra da cadeia do frio. Os restantes produtos são 

depois separados, conferidos e rececionados no sistema informático pela Funcionária 

Administrativa, com a ajuda da Funcionária Auxiliar. Durante todo este processo é 

necessário ter atenção a alguns aspetos, nomeadamente o estado de conservação da 

embalagem, o prazo de validade, o número de unidades encomendadas e recebidas e 

a conferência do preço de venda ao público dos medicamentos com o preço 

estabelecido e comparação com o preço que existe na ficha do produto. Em relação aos 

produtos sem preço estabelecido, nomeadamente medicamentos não sujeitos a receita 

médica, produtos dermocosméticos e outros com IVA 23%, coloca-se um preço de 

custo, uma margem de comercialização e o sistema informático calcula o preço de 

venda ao público, sendo depois emitidas etiquetas para marcar estes produtos. No final 

de todo este processo, o sistema atualiza os stocks de cada produto. 

Nos primeiros dias de estágio ajudei na receção e conferência das encomendas, 

de maneira a perceber como tudo funcionava, desde a chegada da encomenda até ao 

armazenamento dos produtos. 

 

3.4 Armazenamento, controlo de prazos de validade e devoluções de 

produtos 

Após dar entrada da encomenda, procede-se ao armazenamento dos produtos. 

Estes vão ser organizados por ordem alfabética nos armários existentes para esse 

efeito, tal como já foi descrito, ou arrumados em gavetas ou nos respetivos expositores, 

consoante o tipo de produto. Os produtos excedentes, bem como a maior parte dos 

dispositivos médicos, são armazenados no armazém da farmácia. Em relação aos 

medicamentos que necessitam de refrigeração (2-8ºC), estes são armazenados no 

frigorífico logo no início da verificação da encomenda. Quanto aos medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes, estes são colocados num armário com chave, de 

acesso restrito, de forma a estarem separados dos restantes produtos (para efeitos de 

segurança). 
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O armazenamento de todos os produtos baseia-se no princípio “First-

expire/First-out” (FEFO), isto é, o produto com o prazo de validade mais curto deve ser 

o primeiro a ser vendido. Assim, deve-se organizar todos os produtos de forma a que o 

que tenha o prazo de validade mais curto esteja primeiro ou à frente dos que têm o 

prazo de validade mais alargado. 

No início do estágio, comecei por arrumar os medicamentos nos respetivos 

armários, gavetas e expositores, de forma a conhecer a maneira como a farmácia estava 

organizada, que produtos tinha e as respetivas marcas comerciais. 

O controlo do prazo de validade de um produto é feito aquando da receção das 

encomendas, sendo que se regista no sistema informático o prazo de validade mais 

curto desse mesmo produto, dentro do stock existente na farmácia. Posteriormente, é 

feito um controlo mensal, em que, através do sistema informático, é impressa uma lista 

dos produtos cujo prazo de validade expira em 2 meses. Procede-se depois a uma 

verificação manual desses mesmos produtos e sempre que o prazo de validade expire 

nesses 2 meses seguintes, retira-se o produto e envia-se para o respetivo fornecedor 

ou laboratório, juntamente com uma nota de devolução. Sempre que o prazo de validade 

inscrito na embalagem do produto não corresponda ao que está na ficha desse mesmo 

produto, procede-se à sua correção no sistema informático. 

A devolução de um produto ocorre sempre que a embalagem venha danificada, 

o prazo de validade esteja expirado, não tenha sido pedido esse produto e este veio por 

engano, tenha um preço incorreto ou quando deixa de ser comercializado. A devolução 

é feita através do sistema informático, sendo emitida uma nota de devolução. 

Posteriormente, o fornecedor irá analisar a justificação para esta devolução, aceitando-

a ou não. No caso de a aceitar, pode realizar uma troca direta do produto danificado por 

um novo ou emitir uma nota de crédito para regularizar a situação e para que a farmácia 

não saia prejudicada. No caso de não aceitar a nota de devolução, o fornecedor reenvia-

a de volta para a farmácia, com prejuízo para a mesma. 

 

3.5 Processamento de receituário 

Atualmente estão em vigor as receitas eletrónicas, o que veio facilitar um pouco 

o trabalho do farmacêutico, uma vez que ao ler estas receitas, o próprio sistema 

informático associa os medicamentos e pede para selecionar o que o utente deseja (um 

medicamento de marca ou um genérico). Contudo, existem ainda muitas receitas 

manuais em circulação. Neste caso, cada receita processada pelo sistema informático 

tem impresso no verso um documento de faturação que indica a entidade que 

comparticipa (e respetivo código), os valores de preço de venda ao público (PVP) e 

comparticipação dos medicamentos e o lote a que a receita pertence e o número da 
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receita. Ao longo de cada mês, as receitas são organizadas tendo em conta o plano de 

comparticipação e agrupadas em lotes de 30 receitas. Posteriormente, todas as receitas 

são conferidas de acordo com: a correspondência entre a medicação prescrita e a 

dispensada, validade da receita médica, assinatura do médico prescritor, vinhetas, 

entidade financeira responsável e carimbo da farmácia, data da venda, assinatura do 

farmacêutico/técnico e assinatura do utente no verso. Na FT, esta conferência é feita, 

no mínimo, por duas pessoas diferentes, de forma a evitar a passagem de erros. No 

último dia do mês, encerra-se informaticamente os lotes de cada organismo, reiniciando-

se uma nova sequência. Os lotes correspondentes ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

são enviados para o Centro de Conferência de Faturas da área da farmácia, até ao dia 

dez do mês seguinte. Para isso, a ANF disponibiliza, através dos Correios de Portugal, 

a recolha do receituário das farmácias no dia cinco do mês seguinte à faturação. Os 

lotes dos restantes organismos de comparticipação (subsistemas do SNS e entidades 

privadas) são enviados para a ANF para posterior verificação. Quando se detetam erros, 

as receitas são devolvidas à farmácia, acompanhadas pelo motivo da devolução, 

podendo ser corrigidas e reenviadas no mês seguinte, ou então, a farmácia assume o 

erro, podendo sair prejudicada. 

No primeiro dia de estágio, comecei por me ambientar à farmácia e por conferir 

as receitas manuais do mês que terminava (abril). Foi-me dada a função de verificar se 

todas as receitas estavam em conformidade tendo em conta os aspetos descritos 

anteriormente e proceder à sua separação por lotes e subsistema de saúde. 

 

4. Dispensa de medicamentos e outros produtos existentes na farmácia 

A dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde traduz-se na essência 

da atividade farmacêutica em farmácia comunitária. Assim sendo, deve ser feita com 

responsabilidade e consciência, de modo a assegurar a eficácia e segurança do 

tratamento para o utente. A linguagem usada durante a dispensa deve ser acessível e 

clara, de forma a que o utente não saia da farmácia com dúvidas, sendo também função 

do farmacêutico alertar para qualquer interação medicamentosa, efeito adverso ou 

outras informações que achar relevante. 

 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os medicamentos sujeitos a receita médica, tal como o próprio nome indica, são 

aqueles que só podem ser vendidos mediante a apresentação de uma receita médica 

válida. De acordo com o Decreto-Lei, nº 176/2006, de 30 de agosto, um medicamento é 

sujeito a receita médica por envolver um risco maior, direto ou indireto, para a saúde do 

utente, exigindo acompanhamento e vigilância acrescida [1].  
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Os medicamentos podem ser dispensados através de uma receita em formato 

manual, em formato eletrónico (em papel) ou, mais recentemente, em formato “receita 

sem papel”. Cabe ao farmacêutico avaliar a legitimidade da receita, verificando se 

apresenta todos os elementos estabelecidos por lei, principalmente nas receitas 

manuais e eletrónicas em papel. Cada receita deverá conter no máximo quatro 

medicamentos e no máximo duas embalagens de cada medicamento. Em relação às 

receitas desmaterializadas (sem papel), estas têm a vantagem de não requerer tanta 

atenção na verificação desses elementos. Quando a prescrição apresenta apenas a 

denominação comum internacional, o utente pode optar por um medicamento genérico, 

de preço mais acessível. Assim, a farmácia deve ter disponível para cada grupo 

homogéneo, no mínimo, três medicamentos com a mesma substância ativa, dosagem 

e forma farmacêutica, de entre os que correspondem aos cinco preços mais baixos. 

Atualmente a maioria das receitas é feita por via eletrónica, sendo que a Portaria 

n.º 224/2015, publicada a 27 de julho, regulamenta a desmaterialização (face ao suporte 

papel) das receitas [2]. Estas entraram em vigor no dia 1 de abril de 2016 e apresentam 

várias vantagens, nomeadamente para o utente que pode decidir quantas e quais as 

embalagens de medicamentos que quer levar, mantendo-se a receita válida para 

levantar os restantes medicamentos em qualquer altura e em qualquer farmácia até à 

validade expressa na receita, bem como a possibilidade de prescrição simultânea de 

medicamentos comparticipados e não comparticipados. Acresce ainda o facto de o 

número de medicamentos dispensados neste tipo de receitas não se prender ao limite 

das 4 embalagens. Na farmácia o utente pode apresentar a guia de tratamento que inclui 

19 dígitos correspondentes ao número da receita, um código de dispensa e um código 

de opção, ou então apresentar a mensagem de telemóvel enviada com a prescrição que 

contém a mesma informação. Para além disso, este tipo de receita não necessita que 

se imprimam no verso as informações relativas à faturação, ficando estas informações 

automaticamente registadas no momento da dispensa, o que diminui a conferência do 

receituário mensal. 

Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com todos os tipos de 

receitas, manuais, eletrónicas e sem papel, e verifiquei que realmente o último formato 

implementado traz inúmeras vantagens para o farmacêutico, uma vez que simplifica 

todo o processo de dispensa e ultrapassa algumas barreiras, nomeadamente a 

ilegibilidade de algumas receitas manuais, por exemplo. Contudo, este novo formato é 

ainda estranho e confuso para a maior parte dos utentes, nomeadamente idosos, que 

não percebem tão bem esta mudança e muitas vezes não percebem o que está escrito 

nestas receitas, pois são prescritas com a denominação comum internacional, o que 

lhes faz imensa confusão. De forma a ultrapassar isto, tentei esclarecer-lhes todas as 
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dúvidas que me colocavam, para que fosse mais fácil perceberem a mudança. Também 

me apercebi de uma grande incerteza, insegurança e ignorância por parte de muitos 

utentes face ao mercado dos medicamentos genéricos. Para muitos utentes, preços 

mais elevados é sinónimo ou sugestivo de qualidade superior. Isto levou-me a realizar 

um dos trabalhos que descreverei na segunda parte deste relatório. 

 

4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica não necessitam de 

apresentação de uma receita aquando da sua dispensa, mas podem ser prescritos 

numa receita médica. Normalmente, a sua venda tem rotatividade sazonal e não 

beneficia de comparticipação, assumindo o utente a totalidade do pagamento. Estão 

sujeitos a aconselhamento farmacêutico e podem ser vendidos fora das farmácias, em 

locais autorizados pelo Infarmed. Quando um utente se dirige à farmácia com uma 

queixa, cabe ao farmacêutico questioná-lo relativamente à sintomatologia e sua 

duração, medicação prévia e diária, doenças concomitantes, alergias, interações e 

outros aspetos que ponham em causa a sua saúde, tendo em conta aquilo que vai 

aconselhar, e que pode passar apenas pelo reencaminhamento ao médico. 

A maior parte das pessoas vai à farmácia para se aconselhar antes de procurar 

um médico, daí a grande importância do aconselhamento farmacêutico, e uma das 

grandes barreiras que senti logo no início do atendimento ao público. Foi necessário 

primeiro conhecer melhor os medicamentos não sujeitos a receita médica e observar 

várias vezes o atendimento dos outros colaboradores da farmácia, para saber o que 

aconselhar em determinadas situações. Sempre que tinha alguma dúvida, recorria a 

alguém superior para me ajudar e conjuntamente decidíamos a melhor forma de atuar, 

para que o utente tivesse um tratamento seguro e eficaz. 

 

4.3 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes necessitam de uma legislação 

especial, uma vez que interagem com o sistema nervoso central e têm um grande 

potencial de abuso. Neste sentido, só são dispensados mediante a apresentação de 

uma receita médica, na qual não podem ser adicionados medicamentos que não 

pertençam a este grupo. O farmacêutico tem, assim, o dever de verificar que a receita 

está devidamente preenchida no ato da dispensa do medicamento. Nessa altura, irá ter 

que completar um campo, automaticamente gerado pelo sistema informático, com 

dados relativos ao médico prescritor, ao doente e ao adquirente. No final da venda, são 

emitidos quatro documentos: um para a faturação da comparticipação, impresso no 

verso da receita (que deixa de existir nas receitas sem papel); uma fatura/recibo 
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entregue ao utente; e um talão (em duplicado) agrafado à cópia da receita original, se 

esta existir em papel, que possui informação do prescritor, do doente e do adquirente. 

O Infarmed, como entidade fiscalizadora desta medicação, exige o envio obrigatório, 

pela farmácia, dos seus registos de aquisição e dispensa. 

Durante o estágio, dispensei este tipo de medicamentos, e pude comprovar que, 

de facto, têm que ser cumpridas medidas especiais, uma vez que se trata de uma classe 

de medicamentos muito sensível, dada a sua interação com o sistema nervoso. 

 

4.4 Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados são definidos como qualquer fórmula magistral 

ou preparado oficinal, preparados e dispensados sob a responsabilidade de um 

farmacêutico [3]. Uma fórmula magistral é preparada segundo uma receita médica e um 

preparado oficinal é obtido seguindo indicações de uma farmacopeia ou formulário. 

Atualmente, o Decreto-Lei nº 106-A/2010, de 1 de outubro estabelece um regime de 

comparticipação de 30% por parte do SNS, mediante apresentação de receita médica, 

sobre as fórmulas magistrais assentes no Despacho nº 18694/2010, de 16 de dezembro. 

Entre essas, encontra-se a loção contendo enxofre e resorcina frequentemente 

preparada no laboratório da FT, ao contrário da solução de minoxidil [4]. Desta forma, a 

FT tenta dar resposta aos pedidos feitos pelos utentes ou entidades externas, como 

hospitais, através da preparação destes medicamentos, nomeadamente a loção de 

enxofre e resorcina a 3% e a solução de minoxidil a 5%, que são bastante procuradas. 

A preparação de medicamentos manipulados tem como objetivo colmatar 

lacunas no mercado face a especialidades farmacêuticas individualmente adaptadas a 

populações específicas ou a condições de saúde particulares. Normalmente, na FT a 

sua preparação é feita pela Diretora Técnica ou sob sua supervisão. É necessário 

elaborar uma ficha de preparação com a identificação e classificação do manipulado, o 

lote, a quantidade preparada, as matérias-primas, os seus lotes de proveniência e as 

respetivas quantidades utilizadas, a técnica de preparação usada, os dados da 

embalagem para acondicionamento, os ensaios de verificação de qualidade exigidos 

pelas especificações e o preço de venda ao público. São depois impressos rótulos, 

devidamente identificados com o nome do produto, o número do lote, o preço de venda 

ao público, data de preparação e prazo de validade, condições de conservação, modo 

de administração, advertências especiais à sua utilização, dados da farmácia e 

identificação da Diretora Técnica. 

Durante o estágio tive a oportunidade de preparar medicamentos manipulados, 

tendo começado por observar a Diretora Técnica a prepará-los e colocando depois em 
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prática essa preparação sob a sua supervisão. É uma área que gosto bastante, pelo 

que me deu grande prazer prepará-los! 

 

4.5 Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Na FT, os medicamentos e produtos de uso veterinário encontram-se dispostos 

numa localização independente para que não sejam misturados com os medicamentos 

para uso humano. Alguns encontram-se expostos no interior da farmácia, à vista do 

público, estando os restantes no armazém. Os antiparasitários e os anticoncecionais, 

assim como outros produtos para higienização e bem-estar, adaptados para cães e 

gatos, são os mais procurados, especialmente das marcas Frontline® e Advantix®. 

Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com este tipo de produtos, no 

entanto senti que não tinha um conhecimento adequado nesta área para aconselhar os 

utentes com total confiança. 

 

4.6 Produtos homeopáticos 

Os produtos homeopáticos podem ser classificados em: medicamentos 

homeopáticos e produtos farmacêuticos homeopáticos. Ambos não são sujeitos a 

receita médica. Os medicamentos homeopáticos são qualquer produto homeopático 

que possua propriedades curativas ou preventivas das doenças do homem e dos seus 

sintomas, com o objetivo de estabelecer um diagnóstico médico ou de restaurar, corrigir 

ou modificar as suas funções orgânicas. Segundo o estatuto do medicamento, 

medicamento homeopático é um “medicamento obtido a partir de substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de 

fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de 

modo oficial num estado membro, e que pode conter vários princípios” [1]. Produtos 

farmacêuticos homeopáticos são qualquer produto homeopático que reúna, 

cumulativamente, as seguintes características: administração por via oral, grau de 

diluição que garanta a inocuidade do produto e ausência de indicações terapêuticas 

especiais no rótulo ou em qualquer informação relativa ao produto. Na FT pode-se 

encontrar alguma variedade de produtos homeopáticos, nomeadamente dos 

laboratórios Boiron®. 

Tive um maior contacto com pessoas que já vinham à procura de um 

determinado medicamento homeopático, do que pessoas que vinham à procura de 

aconselhamento nesta área ou que estavam recetivas a tomar um produto deste tipo 

em alternativa a outros medicamentos. Observei colaboradores da farmácia a 

aconselhar estes produtos, e fui aprendendo em que situações o aconselhavam, 

nomeadamente para os enjoos de viagem. 
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4.7 Dispositivos Médicos 

A FT é uma das farmácias do Porto mais dotada de dispositivos médicos. Ficou 

assim conhecida quando ainda estava ligada ao Hospital da Ordem da Trindade. Apesar 

de já não ser uma farmácia hospitalar, manteve a maior parte dos dispositivos médicos 

que continha, exceto aqueles de uso exclusivo hospitalar. Assim sendo, na FT pode-se 

encontrar: material acústico (tampões para os ouvidos); material ortopédico (ligaduras; 

cintas; meias de compressão e descanso; canadianas; joelheiras, pés e pulsos 

elásticos); material odontológico (escovilhões; escova de dentes); material pediátrico 

(chupetas; biberões; tetinas; fraldas); artigos para grávidas e pós-parto (cintas 

abdominais; soutiens); artigos para mastectomia (soutiens; próteses mamárias); 

material de penso e sutura (ligaduras; gaze; adesivos; compressas; algodão); artigos de 

dilatação, drenagem e irrigação (sondas; drenos; sacos de urina e coletores urinários); 

sistemas para administração parentérica (seringas e agulhas de vários calibres); 

dispositivos de autodiagnóstico (aparelhos de medição da pressão arterial; dispositivos 

e tiras para medição da glicemia; testes de gravidez); material para ostomia, entre 

outros. 

A partir do dia 1 de abril de 2017, estão disponíveis, sem custos para o utente, 

através do regime de comparticipação a 100%, os dispositivos médicos para apoio a 

doentes ostomizados ou com incontinência ou retenção urinária aos utentes do SNS, 

como referido nos diplomas legais aplicáveis, sendo a respetiva dispensa feita nas 

farmácias comunitárias [5]. A partir do dia 10 de abril, a prescrição destes produtos 

passou a ser efetuada exclusivamente por prescrição médica por via eletrónica (sem 

prejuízo das exceções legalmente previstas), de forma estruturada. 

O conhecimento de todos os dispositivos médicos que a farmácia oferece foi 

desafiante, pelo que tive algumas dificuldades no início, uma vez que os utentes 

procuravam pelas marcas comerciais, às quais eu não estava familiarizada. No entanto, 

com o tempo fui aprendendo e com a ajuda dos restantes colaboradores fui conseguindo 

corresponder ao que os utentes pediam. A maioria dos utentes dirige-se à FT para 

comprar material de ostomia e penso, esperando um atendimento personalizado. O 

facto de ter tido a unidade curricular de “Dispositivos Médicos” acabou por me ajudar 

um pouco, pois, apesar de não saber os nomes comerciais, sabia qual a utilização de 

cada produto, o que já foi uma grande ajuda. 

Tive também a oportunidade de contactar com o novo regime de 

comparticipação a 100% de dispositivos médicos para apoio a doentes ostomizados ou 

com incontinência ou retenção urinária, dando a conhecer a muitos utentes a existência 

desta nova lei, uma vez que muitos ainda o desconheciam. 
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4.8 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Na FT pode-se encontrar uma grande variedade de produtos cosméticos e de 

higiene corporal, nomeadamente das marcas Avène®, Bioderma®, La Roche Posay®, 

Eucerin®, Lierac®, Uriage®, Anjelif® direcionadas para todos os tipos de pele, bem como 

especificamente para pele atópica, como as marcas Mustela®, Uriage® e Aveeno®. 

Também se pode encontrar produtos de perfumaria (IAP Pharma®), produtos para 

cuidados capilares (Klorane®, Ecophane®, Ducray®, Hexaphane®) e protetores solares 

(Piz Buin®, SVR®, Avène®, Bioderma®, La Roche Posay®, Eucerin®). Estes produtos 

estão estrategicamente colocados no interior da farmácia à vista do utente, em armários, 

uma vez que se tratam de produtos que constituem uma fonte de rendimento importante 

para a farmácia. 

Dado que a quantidade de produtos é enorme, comecei por estudar as gamas 

existentes na farmácia, para que quando iniciasse o atendimento ao público fosse mais 

fácil o seu aconselhamento. A assistência a formações de algumas marcas, como a 

Bioderma®, na própria farmácia ou fora dela, também foi de grande importância, uma 

vez que me permitiu ter um maior conhecimento dos produtos que existem e para o que 

são aconselhados. A formação contínua nesta área é essencial para que nos 

mantenhamos atualizados relativamente a estes produtos, pois muitos vão sendo 

descontinuados e outros inovadores aparecem no mercado todos os dias. 

 

4.9 Produtos de puericultura 

Entende-se por puericultura um conjunto de cuidados para tratar uma criança, 

quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista social, desde o período de 

gestação até à adolescência [6]. Assim, os produtos de puericultura existentes na FT 

têm como objetivo a alimentação, higiene, bem-estar e relaxamento da criança. Estão 

dispostos no interior da farmácia, em expositores e armários, à vista do público, para 

incentivar a compra e são essencialmente das marcas Mustela®, Chicco®, Nuby®, Dr. 

Brown’s® e Avent®. Dentro desta área a farmácia apresenta também artigos dedicados 

à mãe como cintas pré e pós-parto, cuecas descartáveis, sutiens de amamentação, 

protetores de tecido ou de silicone para os mamilos e também bombas elétricas para 

colheita de leite materno e sacos de conservação do mesmo. A Medela® é uma das 

marcas de maior notoriedade no âmbito destes produtos. 

Durante o estágio tive contacto com estes produtos algumas vezes, 

essencialmente com produtos para o bem-estar e relaxamento da criança, como 

brinquedos. Não são muitas as pessoas que vêm à FT especialmente à procura deste 
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tipo de produtos, normalmente vêem algo exposto e procuram aconselhamento nesse 

momento. 

 

4.10 Produtos fitoterapêuticos 

A fitoterapia baseia-se na capacidade preventiva ou curativa presente em 

plantas ou em extratos de partes de plantas, cuja vantagem é a pouca probabilidade de 

efeitos adversos. Os produtos fitoterapêuticos são cada vez mais procurados, uma vez 

que as pessoas os consideram mais seguros e inócuos, justificando-o como sendo mais 

“naturais”. Podem ser sugeridos como coadjuvantes de terapias ou para o alívio de 

determinadas condições, pelo que é essencial ter em conta as possíveis interações 

medicamentosas. São alvo de um regime posológico e, tal como os medicamentos, 

estão sujeitos a vários procedimentos antes da sua introdução no mercado farmacêutico 

[7]. Na FT há uma procura significativa deste tipo de produtos, destacando-se os chás 

e formas fitoterapêuticas em cápsulas e comprimidos reguladores do trânsito intestinal, 

para emagrecimento, para situações de fadiga física e psicológica, para perturbações 

do sono, entre outros. 

Tive a oportunidade de dispensar este tipo de produtos, nomeadamente para 

utentes que procuravam perder peso ou que necessitavam de regular o sono. Observei 

o aconselhamento dos colaboradores da farmácia em situações semelhantes e quando 

me pediram aconselhamento já me senti mais confortável para o fazer, para além de 

que é uma área que me suscita algum interesse. Tive sempre o cuidado de perguntar 

se tinham doenças concomitantes e se tomavam outro tipo de medicação, para não 

haver interações medicamentosas nem efeitos adversos, nomeadamente em utentes 

diabéticos. 

 

4.11 Suplementos alimentares e produtos para alimentação especial 

Atualmente, a procura por suplementos alimentares é cada vez maior, seja por 

jovens ou desportistas, seja por grávidas ou idosos. A suplementação alimentar não 

deve ser encarada como inócua nem utilizada abusivamente. Deve ser sempre aliada a 

uma alimentação saudável e variada. Os limites máximos de segurança para as 

substâncias neles presentes devem estar fixados de forma segura pelos seus 

fabricantes e o seu cumprimento deve ser assegurado. São da responsabilidade da 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e a sua fiscalização é da 

competência da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). 

Na FT, os suplementos alimentares mais procurados são os multivitamínicos, 

assim como os suplementos para o cansaço e fadiga intelectual, perda de memória, 

fortalecimento do cabelo e unhas e ainda suplementos à base de melatonina que 
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ajudam a regular o sono. A população mais idosa procurava especialmente suplementos 

de magnésio e suplementos com condroitina e glucosamina para a manutenção dos 

ossos e articulações saudáveis. Já a população mais jovem, nomeadamente as 

mulheres, procurava suplementação para prevenir infeções urinárias, como o 

Cystirégul, da Nutreov® ou o Lactoflora URO, da STADA®. 

Tive a oportunidade de aconselhar vários utentes na área da suplementação, 

tendo em conta aquilo que procuravam, bem como tirar algumas dúvidas quando me as 

colocavam. Assisti também a uma formação do SnizTop®, um suplemento alimentar 

para alergias que pode ser aconselhado durante todo o ano, e não apenas na Primavera 

quando aparecem as primeiras alergias, o que me mostrou que estão sempre a aparecer 

suplementos alimentares novos, pelo que a formação contínua nesta área é também 

muito relevante. 

Relativamente aos produtos destinados a uma alimentação especial estes 

correspondem aos géneros alimentícios que se distinguem dos alimentos comuns por 

apresentarem uma composição e formulação diretamente ajustada a um objetivo, 

necessidades nutricionais e condições fisiológicas especiais. Permitem a ingestão 

controlada de determinadas substâncias e destinam-se a populações como lactentes ou 

crianças de pouca idade em bom estado de saúde (ex.: leites hipoalergénicos e 

antiregurgitantes); pessoas cuja capacidade de absorção ou metabolismo estejam 

perturbados; população idosa; indivíduos com feridas de difícil cicatrização (produtos 

enriquecidos com arginina); indivíduos em pós-operatório ou acamados, etc. Cabe ao 

Gabinete de Planeamento e Políticas tomar medidas de política relativas à qualidade e 

segurança destes produtos, enquanto a Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica (ASAE) é responsável pela sua fiscalização [8]. Como exemplos de produtos 

destinados a uma alimentação especial a FT apresenta disponíveis o Fortimel®; 

Fortimel® Energy; Fortimel® Powder; Cubitan®; Fresubin®; Resource®; Nestlé® 

Nidina, além das papas e leites da Nutribén®. Estes produtos têm um grande impacto 

devido ao elevado número de utentes com patologias crónicas e debilitantes, 

nomeadamente doentes com feridas crónicas, doentes oncológicos ou com 

necessidades nutricionais aumentadas. 

Ao longo do estágio fui me apercebendo que a maioria dos utentes que vinham 

à procura destes produtos, já eram clientes habituais da farmácia há muitos anos, pelo 

que já sabiam bem o que procuravam. Embora estes regimes de alimentação sejam 

implementados pelo médico ou pelo nutricionista, baseei o meu aconselhamento ao 

público nas principais diferenças e indicações das formulações, comparando a 

apresentação, consistência, o valor calórico, vitamínico, nutritivo e até mesmo 

eletrolítico de cada um. 
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5. Cuidados e serviços farmacêuticos prestados na farmácia 

Tal como a maior parte das farmácias, a FT presta alguns serviços 

farmacêuticos, nomeadamente a medição da pressão arterial, determinação da 

glicémia, colesterol total e triglicerídeos, determinação do peso e cálculo do índice de 

massa corporal (IMC), e ainda a realização do teste de gravidez. A monitorização destes 

parâmetros, com exceção do teste de gravidez, é de grande importância, uma vez que 

permitem ter uma ideia do estado de saúde do utente e permitem fazer um 

acompanhamento farmacoterapêutico periódico. 

 

5.1 Medição da pressão arterial 

A medição da pressão arterial é o serviço farmacêutico mais solicitado na FT. O 

controlo regular da pressão arterial é importante para que o utente saiba se há alguma 

alteração e ser encaminhado para o médico caso esta alteração se mantenha. Antes da 

determinação é fundamental que o utente repouse durante alguns minutos para que não 

haja alteração dos valores. Os valores de referência para a pressão arterial são de 120 

a 129 no caso da pressão sistólica e 80 a 84 no caso da diastólica, para um indivíduo 

saudável, sendo que esta pode variar de acordo com a idade e determinadas condições 

patológicas. O valor da pressão arterial, bem como de todos os outros parâmetros 

bioquímicos, pode ser registado num cartão que a farmácia providencia de forma a que 

o utente possua consigo estes registos que são úteis nas suas consultas de rotina. 

Desta forma, o médico pode avaliar os valores e decidir quanto à alteração ou não da 

medicação [9]. 

Na FT a medição da pressão arterial é feita recorrendo a um esfigmomanómetro 

automático de braço, rápido e simples de utilizar. Logo no primeiro dia de estágio, e ao 

longo do mesmo, fui medindo a pressão arterial às pessoas que o solicitavam, o que me 

proporcionou um maior contacto com o utente e me preparou para o atendimento ao 

público. Também era durante estas medições que se tornava vantajoso dar um 

aconselhamento farmacêutico para que o utente tivesse um estilo de vida saudável, uma 

alimentação equilibrada e pobre em sal, para que tivesse valores de pressão arterial 

ótimos. Era também durante este serviço que se podia ter alguma noção se a medicação 

anti-hipertensiva estava a ter efeito e/ou se o utente estava a fazê-la corretamente. 

 

5.2 Determinação da glicémia 

A determinação dos níveis de glicose no sangue é importante no sentido de 

despistar a Diabetes Mellitus. Permite a prevenção da sua instalação, bem como de 
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possíveis complicações que daí advêm, e permite também avaliar a eficácia da 

terapêutica antidiabética.  

Os níveis de glicose podem ser avaliados em jejum ou ocasionalmente ao longo 

do dia. Se forem avaliados em jejum, devem ser inferiores a 110 mg/dl. Se forem 

superiores a este valor, mas menores que 126 mg/dl, então o utente pode ter uma 

anomalia de glicémia em jejum. Se forem superiores a 126 mg/dl, então o utente deve 

ser encaminhado para o médico para despistar a doença. Se os níveis de glicose forem 

avaliados ocasionalmente ao longo do dia, estes devem estar compreendidos entre 70 

e 140 mg/dl. Se forem superiores a 140 mg/dl, então o utente deve ser encaminhado 

para o médico para despistar a doença [9]. 

Esta determinação é feita recorrendo a um aparelho e tiras teste, e os valores 

são registados num cartão oferecido pela farmácia. É de referir que apenas um valor 

anormal durante esta determinação não é o suficiente para um diagnóstico definitivo. 

Tal como na medição da pressão arterial, também tive oportunidade de, ao longo do 

estágio, determinar a glicémia aos utentes que o solicitavam. 

 

5.3 Determinação do colesterol total e triglicerídeos 

A determinação do colesterol total e triglicerídeos é importante para controlar o 

risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Estas determinações podem 

ser feitas em jejum ou noutra altura do dia, no entanto os resultados em jejum são os 

mais fidedignos. No caso do colesterol total, este deve ser inferior a 190 mg/dL, e quanto 

aos triglicerídeos, os valores devem ser inferiores a 150 mg/dL [9]. 

Estas determinações são feitas recorrendo a um aparelho semelhante ao da 

determinação da glicémia, sendo que as tiras testes são diferentes: umas específicas 

para o colesterol total e outras específicas para os triglicerídeos. Ao longo do estágio fiz 

a determinação do colesterol total e dos triglicerídeos aos utentes que o pediam, sendo 

de realçar que muitos deles, quando vinham fazer esta determinação, também mediam 

a pressão arterial e determinavam a glicose. 

 

5.4 Determinação do peso e cálculo do índice de massa corporal (IMC) 

Para a determinação do peso, a FT tem disponível uma balança automática em 

que o utente pode pesar-se em privacidade. Para além do peso, a balança determina 

também a altura e com estes valores calcula o índice de massa corporal (que deve estar 

compreendido entre 18,5 e 24,9) [9]. 

Tive a oportunidade de ajudar as pessoas nesta determinação, nomeadamente 

os idosos, em que lhes tinha que explicar como é que a balança funcionava e o que ela 

determinava para além do peso. 
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5.5 Teste de gravidez 

A realização do teste de gravidez é outro serviço prestado pela FT. O teste é 

feito com uma amostra de urina, preferencialmente a primeira urina da manhã, em que 

rapidamente se avalia a presença ou não da gonadotrofina coriónica humana (hCG), 

uma hormona produzida pela placenta e presente em mulheres grávidas, e que só é 

detetável 12 a 14 dias após o momento em que se deu a possível conceção [10]. Este 

teste baseia-se assim numa reação específica antigénio-anticorpo. Na FT a 

determinação da hCG é feita recorrendo aos testes que são normalmente vendidos no 

mercado. 

Numa ocasião realizei um teste de gravidez sob a supervisão da Farmacêutica-

Adjunta, tendo colocado o resultado obtido num cartão providenciado pela farmácia e 

entregue à utente que pediu a sua realização. Posteriormente, fiz esta determinação 

sozinha. 

 

6. Outros serviços prestados na farmácia: VALORMED® e recolha de 

radiografias 

A VALORMED® é uma sociedade sem fins lucrativos que se ocupa do 

medicamento enquanto resíduo, recolhendo-o e processando-o de forma segura. Para 

além de um projeto que tem por base o desenvolvimento sustentável, apoiando o 

ambiente, a VALORMED® tem também o objetivo de minimizar o risco de acumulação 

de medicamentos, por parte dos utentes, e a sua utilização inconsciente ou fora do prazo 

de validade [11]. 

Os utentes poderão assim entregar na FT medicamentos que já não são 

utilizados ou fora do prazo de validade, os materiais utilizados na embalagem 

(cartonagens vazias, folhetos informativos, frascos, blisters, bisnagas, ampolas, etc.) e 

acessórios (colheres, copos, seringas doseadoras, conta-gotas, etc.), que são depois 

depositados num contentor específico fornecido pela VALORMED®. Depois de cheios, 

estes contentores são selados e entregues aos distribuidores aderentes, os quais se 

ocupam do seu reencaminhamento para sistemas de reciclagem e tratamento 

adequados. 

Os utentes podem também entregar na FT as suas radiografias com mais de 5 

anos ou sem valor de diagnóstico, para que sejam depois recolhidas no âmbito da 

campanha promovida pela Assistência Médica Internacional (AMI) [12]. 
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7. Formação contínua e outras atividades 

A formação contínua, qualquer que seja a área profissional, é de elevada 

importância, pois permite a constante atualização de informação e conhecimentos. 

Durante o estágio assisti a várias formações, dentro e fora da farmácia, e 

contactei com alguns delegados de informação médica que vinham dar a conhecer os 

seus produtos. De entre as formações que assisti na farmácia destaco as da Pharma 

Nord® sobre produtos da BioActivo, da Omega Pharma®, da Generis®, da Biorga®, entre 

outras. Fora da farmácia, dou relevância à formação da Bioderma®, de cerca de 6 horas, 

no Hotel Porto Palácio, para dar a conhecer os seus produtos, o que foi uma mais valia 

para depois aconselhar os utentes que procuravam esta marca na farmácia.  

Fui também a uma formação sobre vulvovaginites, organizada pela Gedeon 

Richter® no Centro Empresarial do Porto, a qual também foi muito interessante, uma vez 

que são muitas as mulheres afetadas e que procuram na farmácia aconselhamento para 

tratar esta condição. 

Auxiliei na preparação do Mini Facial Anjelif® organizado na farmácia no dia 27 

de junho e no Aconselhamento Cutâneo da Eucerin® realizado no dia 4 de julho. 

Fiz também um curso online para farmacêuticos sobre Venda Associada e 

Comunicação ao Utente, promovido pelos laboratórios Servier®, que estava organizado 

por módulos e, à medida que estes foram sendo disponibilizados, procedi à sua 

realização. 

 

8. Valorização pessoal do estágio 

O estágio na FT começou com alguns obstáculos, nomeadamente na parte 

relacionada com o aconselhamento farmacêutico. Ao iniciar o atendimento ao público 

deparei-me com algumas dificuldades, uma vez que, apesar de ter todo um 

conhecimento teórico, existem diversas situações em que o aconselhamento 

farmacêutico é crucial para o utente e exige alguma experiência e um vasto 

conhecimento dos medicamentos existentes no mercado. Contudo, fazendo um balanço 

destes três meses, considero que ganhei alguma autonomia na farmácia, tendo mesmo 

feito um aconselhamento em algumas ocasiões sem ter que confirmar ou recorrer aos 

colaboradores da farmácia. Numa ocasião, por exemplo, uma utente dirigiu-se à 

farmácia com um “terçolho” e perguntou-me o que deveria aplicar, sugerindo a 

colocação de uma pomada oftálmica que tinha em casa com prednisolona (Predniocil®). 

Uma vez que esta pomada oftálmica é sujeita a receita e deve ser colocada apenas com 

indicação médica, informei-a para não a utilizar; deveria limpar o olho com umas gotas 

oftálmicas (soro fisiológico) e, uma vez que o “terçolho” não me parecia muito inflamado, 

sugeri esperar algum tempo para ver se passava, caso contrário, deveria consultar um 
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médico. Noutra ocasião, uma utente dirigiu-se à farmácia com uma borbulha na cara 

que tinha espremido onde se notava uma crosta muito castanha e elevada, que não 

desaparecia. Comunicou-me que uma amiga dela tinha tido algo semelhante e que tinha 

colocado o Fucicort®, pelo que queria comprá-lo. Já que o Fucicort® é constituído por 

um antibacteriano (ácido fusídico) e um corticoide (betametasona) e é sujeito a receita 

médica, não o dispensei e aconselhei a utente a ir ao médico, porque aquela lesão na 

pele não era normal. No entanto, a utente pareceu-me decidida e deu a entender que ia 

tentar comprar o creme noutra farmácia. Neste caso, e como um dos temas que 

desenvolvi na farmácia foi o cancro da pele, a lesão que a utente me mostrou não tinha 

um bom aspeto e, na minha opinião, o aconselhamento que dei de consultar um médico 

foi o mais correto. 

Desta forma, sinto que aprendi muito, quer na área do aconselhamento 

farmacêutico, quer no conhecimento do funcionamento diário de uma farmácia 

comunitária. Como estudantes, começamos o estágio um pouco desnorteados, porque, 

apesar de alguns terem oportunidade de realizar estágios extracurriculares numa 

farmácia, o estágio curricular é diferente, mais exigente, no sentido em que somos 

colocados à prova e temos o utente à nossa frente, estamos sozinhos, simulando a vida 

profissional, e temos de tomar decisões conscientemente e com responsabilidade. 

Aprendi muito, mas ainda não aprendi tudo, e vai haver sempre alguma coisa para 

aprender. Só com a experiência é que seremos bons profissionais e nesse aspeto o 

estágio curricular contribui muito para o desenvolvimento das competências do 

farmacêutico e é o ponto de partida desse crescimento. 

Todos me acolheram muito bem na FT e todos tiraram parte do seu tempo para 

me ensinar e me orientar, o que foi uma mais valia para que o estágio corresse da 

melhor maneira! 
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PARTE II – APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDOS NA FARMÁCIA 

 

Trabalho 1 – Medicamentos de Marca versus Medicamentos Genéricos 

 

1. Enquadramento 

Atualmente, a prescrição e dispensa de medicamentos é feita pela denominação 

comum internacional (com algumas exceções como, por exemplo, a prescrição de um 

medicamento com margem ou índice terapêutico estreito), isto é, uma designação 

adotada ou proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para substâncias 

ativas de medicamentos, de acordo com regras estabelecidas, o que levou a uma 

diferenciação entre marcas comerciais e estas substâncias, potenciando a venda de 

medicamentos bioequivalentes e, assim, permitindo que o utente poupe nas suas 

despesas, sem pôr em causa a sua confiança na qualidade, segurança e eficácia dos 

medicamentos [2], [13], [14]. Desta forma, no ato da dispensa, o farmacêutico tem o 

dever de questionar o utente quanto ao facto de querer levar o medicamento de marca 

ou o genérico correspondente, caso exista. Isto levou a que existisse alguma confusão, 

principalmente na população mais idosa, uma vez que desconheciam o significado de 

medicamentos genéricos, ou, como lhes diziam que eram mais baratos, punham em 

causa a qualidade, segurança e eficácia dos mesmos. 

Ao longo do estágio deparei-me com utentes que desconheciam a diferença 

entre medicamentos de marca e medicamentos genéricos, e utentes que se recusavam 

mesmo a tomar estes últimos porque não acreditavam que faziam o mesmo efeito que 

os medicamentos de marca. Desta forma, decidi desenvolver este tema para que os 

utentes pudessem formar uma opinião mais informada acerca dos medicamentos 

genéricos, através da realização de um folheto informativo, o qual entreguei aos utentes 

que se mostraram recetivos em perceber melhor esta diferença (Anexo III). 

 

2. Introdução 

Os medicamentos genéricos (MG) surgiram com o intuito de conseguir ganhos 

em saúde pública, através do uso de alternativas com igual qualidade terapêutica, mas 

mais baratas. Desde 1988 que este tema tem sido alvo de discussão, no entanto, 

apenas em 2003 é que se começou a dar mais importância aos MG, tendo em conta o 

que se estava a passar na União Europeia [15]. 

Um novo medicamento passa por várias fases antes de entrar no mercado: 

desde a sua conceção, estudo, investigação e desenvolvimento a nível teórico, até à 

fase pré-clínica de testes laboratoriais e em animais e, posteriormente, fase clínica de 

testes em humanos. Os ensaios clínicos são os mais importantes, pois é aqui que se 
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pretende demonstrar a eficácia clínica do medicamento, assim como os riscos inerentes 

ao seu uso, testando, deste modo, a sua segurança. Este é um processo que demora 

muitos anos, nem sempre atinge os resultados expectáveis e que acarreta elevados 

investimentos por parte da indústria farmacêutica. Após a introdução no mercado, o 

custo do novo medicamento vai depender das suas despesas de produção e 

distribuição, e também dos custos que teve durante a sua investigação [15], [16]. 

Quando uma indústria coloca um medicamento novo no mercado, 

primeiramente, regista uma patente para assegurar os seus direitos de propriedade 

industrial, ou seja, uma vez que a indústria investiu no desenvolvimento do seu 

medicamento, tem o direito ao uso exclusivo do mesmo durante o período em que a 

patente tem validade, sem que nenhuma outra empresa possa colocar no mercado um 

medicamento equivalente [17]. Por outro lado, se a patente for registada numa fase 

inicial da investigação, vai limitar o período de exclusividade do novo medicamento, pelo 

que existe também a proteção de dados, que é atribuída pelas agências regulamentares 

do medicamento e que pode durar entre 6 a 10 anos após a concessão de autorização 

de introdução no mercado do medicamento. Quando estes prazos terminam é que pode 

ser permitida a introdução no mercado de um medicamento essencialmente similar do 

medicamento inovador, ou seja, o MG [15].  

Assim, o conceito de MG não é uma particularidade a nível nacional, mas sim 

uma consequência da aplicação de legislação comunitária tendo em conta o sistema 

europeu do medicamento, uma vez que Portugal pertence à União Europeia e respeita 

a legislação europeia no que toca aos assuntos regulamentares dos medicamentos. Ou 

seja, todos os países da União Europeia estão sujeitos às mesmas regras em relação à 

introdução de um medicamento no mercado, seja ele de marca (com patente) ou 

genérico. Como nenhum medicamento entra no mercado europeu e, posteriormente, no 

mercado nacional, sem estar assegurada a sua qualidade, segurança e eficácia, é 

possível afirmar que os MG estão sujeitos às mesmas regras que os medicamentos de 

marca, sendo igualmente dotados de eficácia clínica e terapêutica comprovada [15], 

[18], [19]. 

 

3. Mecanismos de aprovação de um medicamento: qualidade, segurança e 

eficácia 

Para que um medicamento seja aprovado na União Europeia necessita de reunir 

num dossier toda a documentação necessária para demonstrar três aspetos essenciais: 

qualidade, segurança e eficácia. Relativamente à qualidade, deve ter-se em conta que 

o medicamento está corretamente formulado, que a embalagem é adequada, que o 

processo de fabrico resulta num produto adequado e em instalações próprias para esse 
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efeito, que as matérias-primas são originárias de fornecedores identificados e que são 

adequadamente produzidas e controladas, que o medicamento produzido é submetido 

a determinados controlos analíticos para garantir a sua qualidade, e que o medicamento 

mantém a sua qualidade inalterada durante o prazo de validade correspondente. Quanto 

à segurança do medicamento, devem ser esclarecidos aspetos relacionados com a sua 

potencial toxicidade, possíveis riscos de mutagenicidade, teratogenicidade e 

carcinogenicidade, entre outros aspetos, essencialmente através de estudos em 

animais. Em relação à eficácia, e neste caso baseando-se em estudos em humanos, 

devem ser explicados os potenciais efeitos adversos e, principalmente, a eficácia 

terapêutica do medicamento nas indicações e doses sugeridas [15], [20]. Todo este 

processo é essencial para que o medicamento seja autorizado no mercado.  

 

3.1 O processo “abreviado” 

Atualmente, a legislação europeia tem em consideração algumas situações em 

que é possível entregar um processo “abreviado” da garantia da qualidade, segurança 

e eficácia, sem pôr em causa o medicamento aprovado, ou seja, sem comprometer 

estes três aspetos. Na prática, significa que pode não ser entregue toda a 

documentação sobre segurança e eficácia, mantendo, no entanto, sempre e com o 

mesmo grau de exigência os requisitos quanto à qualidade. Por exemplo, no caso de se 

tratar de uma substância ativa muito antiga e que foi aprovada há mais de dez anos, 

existe publicada bibliografia suficiente para esclarecer a maior parte do processo de 

segurança e eficácia sem se ter de repetir os estudos e ensaios já realizados (por outra 

empresa). Um exemplo deste caso é o paracetamol ou o ácido acetilsalicílico. Os 

medicamentos aprovados através deste processo necessitam depois da demonstração 

da qualidade segundo critérios exigentes aplicados em qualquer tipo de pedido. Outro 

exemplo de um processo “abreviado” acontece quando a agência regulamentar, neste 

caso o Infarmed, conhece os dados relativos à segurança e eficácia de um determinado 

medicamento (o medicamento de referência), sendo possível autorizar um medicamento 

que possua a mesma substância ativa, na mesma dose e numa forma farmacêutica 

semelhante (comprimido, cápsula), sem haver necessidade de repetir a avaliação de 

segurança e eficácia. O medicamento aprovado por este processo será, assim, 

equivalente a um já autorizado com base num processo completo, pelo que só tem que 

demonstrar aquilo que lhe é intrínseco, ou seja, a qualidade. Este é o caso dos MG [15].  

Relativamente ao processo “abreviado” descrito no qual os MG estão inseridos, 

é importante esclarecer alguns aspetos. Após a introdução no mercado de um 

medicamento, os seus dados não podem ser usados para iniciar um processo 

“abreviado” durante um período definido na legislação, é o denominado período de 
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proteção de dados, que é de 6 anos para a maioria dos medicamentos em Portugal e 

em alguns países da União Europeia (para alguns medicamentos obtidos por 

biotecnologia, por exemplo, este período é de 10 anos). Esta regra é completamente 

independente da patente, e tem como objetivo dar uma proteção adicional para proteger 

de forma justa os direitos de quem investe na investigação de novos produtos. A 

patente, por sua vez, é uma forma de proteger a propriedade de uma “invenção”, com 

registo nas autoridades que tutelam a propriedade industrial (Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial - INPI), e cujos prazos sucedem paralelamente aos da proteção 

de dados. Ou seja, para que um medicamento essencialmente similar possa ser 

autorizado no mercado sem permissão do titular do medicamento de referência, tem 

que terminado quer a proteção que decorre do período de proteção de dados, quer a 

proteção conferida pela patente. [15], [17].  

Outro aspeto a ter em conta é que, para que um medicamento seja considerado 

essencialmente similar a outro e possa ser aprovado com base num processo 

“abreviado”, é necessário demonstrar que este e o medicamento de referência são 

bioequivalentes. Para além disso, o resumo das características do medicamento (RCM) 

do medicamento essencialmente similar deverá ser semelhante ao RCM do 

medicamento de referência [15]. 

No caso dos medicamentos aprovados com base num processo “abreviado” 

essencialmente similar existem dois casos que são de realçar. Quando estes 

medicamentos são criados por empresas independentes daquela que detém a 

autorização de introdução do medicamento de referência no mercado, então estas vão 

estar dependentes do período de proteção de dados e da patente (é neste caso que 

estão inseridos, normalmente, os MG). Quando estes medicamentos são criados pela 

mesma empresa, ou outra ligada a esta, à qual pertence o medicamento de referência, 

então esta é autorizada a aceder aos seus dados e a usar os direitos concedidos pela 

patente [15]. 

 

3.2 Demonstração de bioequivalência 

Tal como já foi referido, para que um medicamento seja considerado 

essencialmente similar a outro, é necessário demonstrar que é bioequivalente ao 

medicamento de referência. Para isso é preciso mostrar que o medicamento cumpre 

todos os requisitos de qualidade, que tem um comportamento “in vitro” apropriado à 

forma farmacêutica que se quer desenvolver, e que se vai comportar de forma 

semelhante ao medicamento de referência no organismo, tendo assim uma ação 

terapêutica equivalente. Desta forma, é imprescindível ter em conta um certo número 

de parâmetros, nomeadamente a natureza da substância ativa, os ensaios de 
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dissolução “in vitro”, a formulação do medicamento (para ter em conta os excipientes), 

os ensaios de biodisponibilidade/bioequivalência “in vivo”, e as condições de fabrico, 

para garantir de forma científica que dois medicamentos têm, de facto, a mesma ação 

terapêutica. Em termos simples, o MG e o medicamento de referência devem ser 

igualmente eficazes [15], [19]. 

Em Portugal, é da responsabilidade do Infarmed todas as questões relacionadas 

com a demonstração de bioequivalência de medicamentos aprovados nacionalmente. 

Assim, compete-lhe avaliar e comprovar a qualidade, monitorizar a segurança de todos 

os medicamentos que se encontram em circulação, sejam eles genéricos ou não, e 

inspecionar periodicamente todas as instalações fabris que os produzem [15], [18]. A 

demonstração de bioequivalência baseia-se essencialmente em ensaios “in vivo”, 

nomeadamente ensaios de farmacocinética e farmacodinâmica. 

 

4. Medicamentos Genéricos 

4.1 Conceitos e legislação 

Um MG é um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa 

em substâncias ativas, forma farmacêutica e dose ou concentração e indicação 

terapêutica que o medicamento de marca, tendo sido demonstrado que atua da mesma 

forma que este no organismo humano, por estudos de bioequivalência. O medicamento 

de marca (de referência ou original) é, assim, o medicamento cuja substância ativa foi 

autorizada e comercializada pela primeira vez no mercado tendo em conta um processo 

completo, incluindo resultados de ensaios químicos, biológicos, farmacêuticos, 

farmacológicos, toxicológicos e clínicos, como já foi explicado. A substância ativa 

corresponde, desta forma, ao ingrediente do medicamento que tem ação terapêutica no 

organismo [14], [18], [19], [21]. 

É importante salientar que um MG tem de ser essencialmente similar ao 

medicamento de referência, mas um medicamento essencialmente similar pode não ser 

um genérico. Por medicamentos essencialmente similares entende-se todos aqueles 

com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, sob a 

mesma forma farmacêutica e para as quais, sempre que necessário, foi demonstrada a 

bioequivalência com o medicamento de referência tendo em conta estudos de 

biodisponibilidade adequados [14]. Ou seja, enquanto os medicamentos essencialmente 

similares têm sempre a mesma forma farmacêutica, os MG podem não ter. 

Para que um medicamento seja considerado um MG tem que reunir uma série 

de condições: tem que ser essencialmente similar a um medicamento de referência, 

como já foi referido; tem que ter caducado os direitos de propriedade industrial relativos 

às respetivas substâncias ativas ou processo de fabrico; e não se pode invocar a seu 
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favor indicações terapêuticas diferentes das do medicamento de referência já 

autorizado. Para além de tudo isto, é também indispensável a exigência de 

demonstração de bioequivalência para que lhe seja concedida a autorização de 

introdução no mercado, como já foi explicado [22].  

O pedido de passagem do medicamento de marca a MG deve obrigatoriamente 

abranger todas as dosagens da mesma forma farmacêutica e incluir as diferentes 

formas farmacêuticas, se o estudo de biodisponibilidade/bioequivalência o proporcionar 

[23]. 

 

4.2 Garantia da qualidade 

A questão que se coloca em relação aos MG é, então, se são ou não 

medicamentos de qualidade inferior. Para que não o sejam, é necessário assegurar as 

características iniciais de um determinado medicamento durante o prazo de validade, 

facto que tem de ser respeitado em todos os medicamentos. Assim, as características 

de qualidade permitem, indiretamente, assegurar que as características de eficácia e 

segurança desejadas sejam mantidas desde que o medicamento é fabricado até ser 

consumido pelo utente [15], [23].  

 Todos os constituintes do medicamento têm impacto na qualidade do mesmo, 

sejam eles substâncias ativas, excipientes, ou até mesmo materiais de embalagem. A 

qualidade do medicamento é avaliada através da qualidade farmacêutica (que envolve 

o desenvolvimento galénico, o processo de fabrico, o controlo das matérias-primas, o 

controlo do produto acabado e a estabilidade da substância ativa e do produto acabado) 

e da qualidade biofarmacêutica (que se baseia nos estudos de 

biodisponibilidade/bioequivalência). Se tudo isto estiver conforme, então obtém-se um 

MG com o mesmo grau de qualidade farmacêutica que o medicamento de referência, 

que após demonstrar igual biodisponibilidade/bioequivalência, assegura também igual 

eficácia e segurança [1], [15], [23]. 

 

4.3 Farmacovigilância 

Outro aspeto a ter em conta na garantia da qualidade dos medicamentos é o 

sistema de farmacovigilância, que também se aplica aos MG. A notificação das reações 

adversas, principalmente aquelas que são inesperadas, é fundamental para garantir a 

segurança do uso de qualquer medicamento. A entrada dos MG no mercado leva a que 

muitas pessoas deixem de tomar o medicamento de referência e passem a tomar o MG, 

pelo que a notificação de reações adversas observadas é de grande interesse para que 

se dê continuidade ao sistema de farmacovigilância. Para além disso, esta notificação 

de reações adversas ou de qualquer alteração na eficácia do medicamento, seja ele de 
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referência ou MG, pode levar à deteção de um possível defeito de qualidade que 

comprometa a eficácia e segurança do medicamento, daí a sua elevada importância 

[15]. Desta forma, é também exigida a cada empresa a implementação de sistemas com 

a função de monitorizar a segurança de todos os medicamentos que comercializa, 

sendo que as autoridades regulamentares podem proceder a uma inspeção dos 

mesmos a qualquer altura [18]. 

Também o sistema de farmacovigilância está integrado a nível europeu, sendo 

coordenado pela Agência Europeia do Medicamento (EMA). Desta forma, a deteção de 

um problema num dado medicamento num país Estado membro é comunicado aos 

restantes Estados membros, para que em conjunto o possam resolver e assegurar a 

saúde dos seus cidadãos [15]. 

 

4.4 Preço 

Muito se questiona em relação ao preço dos MG, ao facto de serem 

consideravelmente mais baratos que os medicamentos de marca. A investigação e 

desenvolvimento de um novo medicamento é um processo muito caro e que demora 

algum tempo. Para que seja possível às empresas rentabilizar esse investimento e 

libertar verbas para a investigação de novos medicamentos, existe um período de tempo 

em que podem comercializar, exclusivamente, o medicamento que desenvolveram 

(período da patente e de proteção de dados, como já foi explicado). Quando este 

período acaba, podem entrar no mercado os MG. Como estes não têm gastos com 

investigação e desenvolvimento, vão ter, assim, um preço mais baixo. Posteriormente, 

isto vai levar a que as empresas procurem cada vez mais por novas fontes de 

rendimento, investigando novos medicamentos para substituir aqueles que, devido ao 

aparecimento dos MG, se tornam menos lucrativos. Por outro lado, os recursos cada 

vez mais limitados do sistema de saúde podem ser, assim, usados para tratar muitas 

situações com MG, mais baratos, libertando outros recursos para investir em 

tratamentos mais vantajosos e inovadores para os doentes [15], [18], [19], [21], [24].  

Segundo a legislação, no momento em que os MG chegam ao mercado, têm de 

ser pelo menos 50% mais baratos que o medicamento de marca. Ou seja, de acordo 

com a Portaria Nº 577/2001, de 7 de junho, “Os preços de venda ao público (PVP) de 

medicamentos genéricos a introduzir no mercado nacional deverão ser inferiores, no 

mínimo em 35%, ao preço de venda ao público do medicamento de referência, com 

igual dosagem e na mesma forma farmacêutica”. No entanto, isto não se aplica aos MG 

a introduzir no mercado para os quais exista grupo homogéneo, devendo o respetivo 

preço de venda ao público ser, nestes casos, igual ou inferior ao preço de referência 

desse grupo [25], [26]. Por grupo homogéneo entende-se um conjunto de medicamentos 
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com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, mesma 

dosagem, forma farmacêutica e via de administração, no qual se abranja pelo menos 

um MG existente no mercado [27]. Os preços máximos de venda ao público dos MG 

são revistos anualmente, sendo a formação de grupos homogéneos e a atribuição de 

preços de referência elaborada trimestralmente. Esta informação vai depois ser 

essencial para a formulação da comparticipação dos medicamentos pelo SNS [25], [28]. 

As farmácias, por sua vez, são obrigadas a disponibilizar os medicamentos de preço 

mais baixo [21], [24]. 

 

5. Conclusão 

O aparecimento dos MG não é uma situação especificamente nacional, pelo 

contrário, é um conceito que atingiu dimensões globais, com vantagens para a saúde 

pública. Contudo, para que o sistema funcione, é necessário assegurar e incentivar as 

empresas a investir na inovação e na procura de medicamentos melhores e diferentes, 

permitindo a sua justa retribuição através do processo das patentes e da proteção de 

dados [15], [18], [19].  

Assim, a utilização dos MG vai permitir aos utentes e ao SNS um menor 

dispêndio nos custos com medicamentos, poupando quantias consideráveis (na ordem 

dos milhares de milhões de euros). Para além disso, vai igualmente levar a uma redução 

dos preços dos medicamentos de marca, devido à concorrência dos MG, como já tem 

sido observado, e vai funcionar também como um incentivo à inovação, disponibilizando 

mais recursos para a comparticipação de inovações terapêuticas, que são normalmente 

mais caras, e motivando as empresas à investigação de novos medicamentos [15], [18], 

[19]. 

Os MG, tal como todos os medicamentos, estão sujeitos às regras 

regulamentares impostas pela legislação europeia e legislação nacional relacionadas 

com o medicamento, sendo que só são colocados no mercado após garantida a sua 

qualidade, que assegura então a sua segurança e eficácia. Em Portugal, cabe ao 

Infarmed a responsabilidade de garantir a qualidade dos MG e, também, de garantir o 

acesso a informação estruturada acerca destes medicamentos, para que a população 

em geral seja informada e segura em relação aos medicamentos que compra [15], [18], 

[19]. Com este objetivo, elaborei um folheto informativo para dar algumas noções gerais 

em relação aos MG aos utentes da farmácia. Para isso, baseei-me essencialmente 

numa campanha levada a cabo pelo Infarmed em 2016. 
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Trabalho 2 – Cancro da Pele e Proteção Solar 

 

1. Enquadramento 

O Dia do Euromelanoma é assinalado em vários países da Europa no mês de 

maio, pelo que é habitual a realização de vários rastreios ao longo do país por volta 

dessa altura. Num balanço do rastreio realizado em 2015 pela Associação Portuguesa 

de Cancro Cutâneo (APCC), verificou-se que, de entre as mais de 1600 pessoas que 

participaram no rastreio, 112 foram diagnosticadas com queratoses actínicas, um 

precursor do carcinoma espinocelular, 16 foram diagnosticadas com suspeita de 

melanoma e 61 com suspeita clínica de carcinomas. A incidência dos vários tipos de 

cancro da pele tem vindo a aumentar em todo o mundo, e Portugal não é exceção. Há 

cada vez mais campanhas de sensibilização e as pessoas estão mais atentas aos seus 

“sinais”, contudo, há ainda alguma irresponsabilidade que acaba por ser crucial uns 

anos mais tarde [29], [30]. 

É dever do farmacêutico, sempre que vende um protetor solar, alertar para o uso 

de uma proteção elevada e para a aplicação do protetor várias vezes ao dia se a pessoa 

estiver muito tempo exposta ao sol, bem como outros cuidados, como a hidratação e o 

uso de vestuário adequado, com o objetivo de prevenir o aparecimento de lesões 

cutâneas que possam vir a evoluir para cancro da pele. 

Logo no início do estágio, que começou em maio, e já com algumas campanhas 

de protetores solares em vigor, verifiquei que algumas pessoas já iam comprar o seu 

protetor solar para o verão. Como a farmácia não tinha nenhum panfleto sobre o 

assunto, decidi realizar um acerca do cancro da pele e proteção solar para elucidar as 

pessoas sobre alguns aspetos desta doença e para lhes aconselhar métodos de 

prevenção imprescindíveis para um verão seguro (Anexo IV). 

 

2. Introdução 

Com a chegada do verão, chegam também à farmácia inúmeras campanhas de 

descontos em protetores solares. Para além disto, ao longo dos meses de verão são 

realizadas campanhas de sensibilização do cancro da pele nas praias portuguesas. 

Contudo, mesmo com a informação disponível, surgem novos casos todos os anos, e 

cada vez mais na população mais jovem, o que vem contradizer o facto de este cancro 

ser mais comum em pessoas com mais de 50 anos [30], [31]. 

O cancro da pele é geralmente provocado por uma exposição excessiva à 

radiação ultravioleta (UV-A e UV-B) emitida pelo sol, sendo as zonas mais afetadas a 

cara, pescoço, costas e membros. Este é uma das formas de cancro mais facilmente 

tratável, com uma taxa de recuperação elevada. No entanto, a consciência pública sobre 
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os seus sintomas é baixa, o que leva a que não seja detetado tão precocemente como 

deveria. Importa salientar que “cancro da pele” se refere a várias formas distintas da 

doença, cada uma com diferentes sintomas, tratamentos e gravidade. O cancro da pele 

não melanoma divide-se em: carcinoma basocelular, a mais comum e menos perigosa 

forma de cancro da pele; carcinoma espinocelular, a segunda forma mais comum de 

cancro da pele; e queratose actínica, que se baseia em lesões pré-cancerosas. O 

melanoma é considerado a forma mais perigosa de cancro da pele [31], [32]. 

 Ao longo deste tema, vão ser abordados os diferentes tipos de cancro da pele, 

bem como as suas causas, sinais e sintomas, fatores de risco e cuidados a ter como 

forma de prevenção. 

 

3. Causas  

Tal como já foi referido, a principal causa de todos os tipos de cancro da pele é 

a radiação ultravioleta (UV) emitida pelo sol. Existem dois tipos de radiação UV a que 

estamos expostos, UV-A e UV-B, e que penetram na pele em diferentes profundidades, 

podendo danificar o ácido desoxirribonucleico (ADN) da pele e os tecidos numa 

exposição prolongada. Normalmente, os raios UV são os responsáveis por levar ao 

envelhecimento prematuro da pele e ao aparecimento de rugas. Numa exposição 

prolongada, estes danos podem causar um enfraquecimento permanente da pele e, 

eventualmente, cancro da pele [31], [33]. 

Assim, o fator de risco ambiental mais importante na etiopatogénese do cancro 

da pele parece ser a exposição aos raios solares UV, sendo importante realçar também 

que os raios UV provenientes de fontes artificiais de luz, como solários e lâmpadas de 

bronzeamento, parecem ser tão perigosos como aqueles [33], [34]. 

 

4. Efeitos dos raios ultravioleta 

Existem três tipos de raios UV emitidos pelo sol: UV-A, UV-B e UV-C. Os raios 

UV-C (comprimento de onda de 100-280 nanómetros) são os mais perigosos, mas são 

totalmente absorvidos na camada de ozono, não atingindo a superfície terrestre. Os 

raios UV-A (comprimento de onda de 315-400 nanómetros) não causam queimaduras 

solares. Contudo, estudos recentes provaram a sua relação com o cancro da pele. 

Apesar de não provocarem queimaduras, devido ao seu elevado comprimento de onda, 

penetram mais profundamente na pele e causam um bronzeado profundo. Para além 

disso, danificam o tecido conjuntivo nas camadas inferiores da pele, levando a um 

envelhecimento prematuro, rugas e perda de elasticidade da pele. Cerca de 90% dos 

raios UV-B (comprimento de onda de 280-315 nanómetros) que atingem a atmosfera 

são absorvidos pela camada de ozono. No entanto, a redução desta camada, que se 
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tem verificado nos últimos anos, tem levado a um aumento do número de raios UV-B (e, 

consequentemente, UV-C) que atingem a superfície terrestre. Uma vez que têm um 

comprimento de onda baixo, estes raios penetram nas camadas superiores da pele, 

danificando o ADN como consequência. Forma-se um pigmento castanho (a melanina), 

produzido pelos melanócitos, que são células pigmentares, localizados na zona de 

junção entre a epiderme e a derme. Este pigmento é depois transmitido aos 

queratinócitos da epiderme e o que se verifica é um bronzeamento da pele. Se a pele 

for exposta a uma quantidade excessiva de raios UV-B, sofre uma queimadura solar e 

fica inflamada (vermelha), sendo que as células da pele tentam depois reparar os danos 

sofridos. À medida que a pele sofre muitas queimaduras solares, estes processos 

ocorrem mais frequentemente, o que leva a um aumento no risco de falhas no processo 

de reparação, o que se pode traduzir no aumento da probabilidade de ocorrerem 

mutações. A longo prazo, isto pode causar alterações no ADN, a lesão crónica da pele, 

às fases iniciais de cancro e, eventualmente, a cancro da pele [31], [33], [34], [35], [36]. 

Muitas vezes encontra-se informação relativa ao índice de UV em sites 

meteorológicos ou mesmo nas notícias emitidas na televisão. Importa esclarecer que o 

índice de UV é uma medida científica internacional do nível de radiação solar, e que é 

usada para reportar a intensidade da radiação solar num determinado local e num 

determinado período de tempo. Este índice tem uma escala numérica que varia entre 1 

e 11, ou seja, quanto mais elevado (11), maior o risco de os raios UV causarem danos 

na pele e nos olhos (Anexo V). O índice de UV é um veículo importante para aumentar 

a consciência pública relativamente aos riscos de uma exposição excessiva à radiação 

UV e alertar as pessoas sobre a necessidade de adotar medidas de proteção. Como 

parte de um esforço internacional, o índice de UV foi desenvolvido pela OMS, pelo 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pela Organização Meteorológica 

Mundial [31], [35], [36]. 

Por outro lado, sabe-se que pequenas quantidades de raios UV são essenciais 

para a produção de vitamina D3 no organismo, que é importante para o crescimento e 

para a obtenção de ossos fortes. Contudo, uma sobreexposição a estes raios pode levar 

a efeitos agudos e crónicos para a pele, olhos e sistema imunitário. Para além disso, 

existem outras fontes através das quais se pode obter vitamina D3, nomeadamente 

fontes dietéticas, como o peixe, queijo, ovos, ou através de suplementação. Dado o 

aumento do risco de cancro da pele associado a uma exposição excessiva a raios UV, 

muitas organizações de saúde recomendam obter a maior parte da vitamina D através 

da dieta e as referências dietéticas para a ingestão de vitamina D são baseadas no 

pressuposto de uma exposição mínima ao sol diária [31], [33], [37], [38]. 

 



33 
 

5. Fatores de risco 

O cancro da pele pode atingir qualquer pessoa, em qualquer idade, sendo mais 

comum em pessoas com mais de 50 anos ou que tiveram uma exposição prolongada 

ao sol. Assim, são fatores de risco para o desenvolvimento de cancro da pele: pele clara 

ou propensa a queimaduras solares; queimaduras solares sofridas na infância; elevada 

exposição solar (a trabalhar ou em lazer); exposições periódicas ao sol (por exemplo, 

nas férias); frequência de solários; mais de 50 “sinais” (nevos) no corpo; história familiar 

de cancro da pele; mais de 50 anos de idade; e transplantados. Existem outros fatores 

de risco consoante o tipo de cancro da pele, podendo ser divididos em fatores de risco 

não melanoma e fatores de risco melanoma. Os fatores de risco não melanoma podem 

ser: fatores genéticos; história de infeção pelo Papiloma Vírus Humano; exposição a 

raios X; história de doenças inflamatórias crónicas de pele; exposição a arsénio; 

exposição a certos produtos (por exemplo, alcatrão, óleo de parafina, óleo de 

combustível); exposição crónica ao sol; imunossupressão; entre outros. Os fatores de 

risco para o melanoma maligno são: grande quantidade de nevos melanocíticos comuns 

e/ou clinicamente atípicos; grandes nevos melanocíticos congénitos; história de 

melanoma e cancro da pele não-melanoma; história familiar de grande número de nevos 

melanocíticos comuns ou atípicos e/ou de melanoma; história de queimaduras solares 

severas, dolorosas e com bolhas, especialmente na infância; exposição solar intensiva; 

frequência de solários; idade avançada; entre outros [31], [32], [34], [36], [39], [40]. 

 

6. Sinais e sintomas 

O sinal mais comum de cancro da pele é uma alteração na pele, que pode ser, 

por exemplo, uma mudança num “sinal” ou uma ferida que não cicatriza. Nem todos os 

cancros da pele são iguais e, muitas vezes, não causam sintomas. Uma simples forma 

de lembrar os sinais de melanoma é através do ABCDE do melanoma, isto é: A de 

assimetria, B de borda irregular, C de cor, D de diâmetro e E de evolução (Anexo VI). 

Assim, deve procurar-se na pele os “sinais” que: sofreram alguma alteração de tamanho, 

cor e/ou forma; têm aspeto diferente dos restantes; são assimétricos ou têm bordos 

irregulares; são ásperos ou escamosos (às vezes podem sentir-se as lesões antes que 

elas sejam visíveis); têm várias cores; dão comichão; sangram ou libertam líquido; têm 

aspeto rosado; parecem uma ferida, mas não cicatrizam [32], [36]. 

Se cada pessoa conhecer os seus “sinais” e fizer um autoexame com intervalos 

de 1 a 2 meses, pode impedir que uma lesão suspeita evolua e se torne mais grave ou 

invasiva. O exame deverá incidir sobre todo o corpo, parte anterior e parte posterior, 

com maior cuidado nas áreas expostas ao sol, com a ajuda de um espelho (Anexo VII) 

[32]. 
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7. Tipos de cancro da pele 

Tal como já foi referido, o cancro da pele divide-se em: basalioma ou carcinoma 

basocelular, carcinoma espinocelular, queratose actínica e melanoma. O basalioma ou 

carcinoma basocelular é o tipo mais frequente de cancro da pele, mas também o menos 

perigoso, pois embora seja localmente invasivo e tenha tendência para recidivar, não 

leva à metastização. Apresenta-se normalmente como uma protuberância saliente e 

colorida, com um aspeto branco pérola brilhante, ou como uma ferida ou mancha que 

não cicatriza, ou ainda como protuberância ligeiramente dura e rugosa que cresce 

lentamente ao longo do tempo (Figura 1). Se não for tratado, pode levar a úlceras e 

invadir tecidos mais profundos. Atinge essencialmente pessoas de pele clara 

cronicamente expostas ao sol, principalmente nas áreas do corpo menos protegidas.  

 

 

 

 

 

 

O carcinoma espinocelular é o segundo tipo mais frequente de cancro da pele, 

ocorrendo em áreas corporais muito expostas ao sol, como a cara, o couro cabeludo e 

o dorso das mãos. Apresenta-se como uma superfície mais elevada, com crosta, que 

pode crescer de forma rápida e tornar-se ulcerosa e exsudativa (Figura 2). Para além 

de ser localmente invasivo, pode levar a metastização em órgãos vitais, pelo que é 

essencial a remoção cirúrgica. Atinge também pessoas cronicamente expostas ao sol, 

mas de grupos etários mais avançados que as do basalioma, em áreas do corpo menos 

protegidas e quase sempre sobre lesões precursoras pré-existentes (como as 

queratoses actínicas).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Carcinoma Basocelular 
Fonte: Euromelanoma 

Figura 2 - Carcinoma Espinocelular 
Fonte: Euromelanoma 
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As queratoses actínicas são, assim, lesões pré-cancerosas que podem progredir para 

carcinomas espinocelulares, e, por isso, devem ser tratadas para evitar a sua evolução. 

Apresentam-se como manchas de cor castanha-avermelhada e de superfície áspera e 

escamosa, que aparecem, principalmente, em pessoas de meia idade e idosos, em 

áreas corporais mais expostas ao sol, como a cara, pescoço, orelhas, dorso das mãos 

e couro cabeludo (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

O melanoma é o tipo de cancro da pele mais perigoso, mas menos frequente. É visto 

como um dos tumores malignos mais agressivos no Homem, pois é responsável por 

cerca de 75% das mortes por cancro da pele. Pode atingir pessoas de qualquer idade, 

em oposição aos carcinomas anteriores que são mais comuns em pessoas de maior 

idade. Têm um aspeto variado, podendo apresentar-se como uma lesão pigmentada 

que vai escurecendo, adquirindo bordos irregulares ou várias cores ao longo do tempo, 

ou como um nódulo rosa ou vermelho de crescimento rápido (Figura 4). Pode surgir de 

um nevo atípico que sofreu uma alteração ou como uma lesão “de novo” especialmente 

numa pele com muitos nevos ou lentigos (manchas solares parecidas com sardas) ou 

numa pele com história de queimaduras solares. Assim, pode aparecer em qualquer 

zona do corpo e, ao contrário dos anteriores, parece estar mais relacionado com uma 

exposição solar intermitente, juntamente com queimaduras solares. Pode levar a 

metastização, pelo que requer tratamento cirúrgico imediato [31], [32], [33], [34], [42]. 

 

 

 

 

 

 

 

Para além destes quatro tipos de cancro da pele, existem outros tipos, menos 

frequentes, de cancro da pele, nomeadamente o Sarcoma de Kaposi, que se desenvolve 

nos vasos sanguíneos da pele e aparece como manchas roxo-avermelhadas em partes 

da pele muito expostas ao sol, o Carcinoma de Células Merkel, que leva ao crescimento 

de nódulos firmes e brilhantes na pele exposta ao sol e nos folículos pilosos, e o 

Figura 3 - Queratose Actínica 
Fonte: Euromelanoma 

Figura 4 – Melanoma 
Fonte: Euromelanoma 
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Carcinoma das Glândulas Sebáceas, um tipo de cancro agressivo que resulta em 

nódulos de pele duros e indolores, principalmente localizados nas pálpebras [31], [42]. 

 

8. Principais lesões benignas da pele 

A pele pode apresentar também algumas lesões benignas que raramente 

apresentam qualquer risco grave para a saúde, mas que devem ser monitorizadas 

regularmente de forma a detetar qualquer alteração ou crescimento atípico. De entre as 

principais lesões benignas da pele encontram-se, por exemplo, os “sinais” (nevos), o 

papiloma cutâneo, o dermatofibroma, o angioma, o hemangioma e a queratose 

seborreica (Anexo VIII) [31]. 

 

8.1 “Sinais” 

Os “sinais”, designados de nevos em linguagem científica, podem ter variadas 

formas, dimensões e cores. É raro aparecerem depois dos 50 anos e a maioria não 

representa qualquer perigo para a saúde. Contudo, alguns devem ser monitorizados de 

maneira a detetar quaisquer alterações ou sinais de melanoma. É de salientar que 

menos de 30% dos melanomas aparecem a partir de nevos e, normalmente, de forma 

espontânea. Os nevos podem ser classificados em atípicos ou dérmicos. Os nevos 

atípicos ou displásicos distinguem-se dos nevos comuns pela sua aparência. Uma vez 

que são similares aos melanomas, é importante que os nevos atípicos sejam vistos 

regularmente por um dermatologista, de forma a assegurar que continuam benignos, 

aplicando-se a regra ABCDE do melanoma. Pessoas com uma grande quantidade de 

nevos atípicos têm um maior risco de desenvolver melanoma, daí a importância de uma 

monitorização regular. Os nevos dérmicos têm uma forma variada, desde ligeiramente 

elevados a uma forma redonda proeminente, e a sua coloração pode variar desde cor-

de-rosa a castanho claro ou escuro. Estes nevos são lesões melanocíticas benignas 

que raramente progridem para melanoma [31]. 

 

8.2 Papiloma Cutâneo 

O papiloma cutâneo exibe-se como nódulos macios, da cor da pele (raça 

caucasiana) ou um pouco mais escuros, que surgem diretamente da pele ou ligados a 

ela através de um fino pedúnculo, individualmente ou em aglomerados. Pode aparecer 

em qualquer idade e em zonas do corpo como o pescoço, axilas ou virilhas. 

Normalmente, são assintomáticos, mas podem causar dor, alterar a cor ou dilatar depois 

de um trauma. Os papilomas cutâneos podem ser similares a nevos, queratoses 

seborreicas ou, menos usualmente, a neurofibromas [31]. 
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8.3 Dermatofibroma 

O dermatofibroma, também designado de histiocitoma ou histiocitofibroma, é 

uma lesão fibrosa benigna e é o segundo tumor fibrohistiocitário mais frequente. 

Apresenta-se como uma lesão firme, deprimida ou elevada, de tamanho variável (de 

alguns milímetros a vários centímetros de diâmetro). Normalmente, é de cor 

acastanhada, mas pode aparecer também cor-de-rosa. É frequentemente encontrado 

nos membros (inferiores), mas pode surgir em qualquer outra parte do corpo. Os 

dermatofibromas são regularmente mal diagnosticados como cistos ou nevos 

melanocíticos e caracterizam-se pela sua aderência ao plano subcutâneo durante o 

exame físico [31], [41]. 

 

8.4 Angioma 

O angioma caracteriza-se por ser uma lesão vascular benigna plana ou em 

formato de cúpula, normalmente em tom avermelhado. Pode encontrar-se em qualquer 

zona corporal, na superfície da pele, e é comummente associado a pessoas de maior 

idade [31]. 

 

8.5 Hemangioma 

O hemangioma é também uma lesão vascular benigna, de forma e dimensão 

variáveis, tratando-se de uma mancha ou nódulo. Varia de cor entre o vermelho brilhante 

e o azul-violeta e é bastante frequente na infância. Os hemangiomas caracterizam-se 

por ter um comportamento típico: crescem rapidamente nos primeiros meses de vida e 

desaparecem espontaneamente à medida que a criança cresce [31]. 

 

8.6 Queratose Seborreica 

Por fim, a queratose (ou verruga) seborreica é uma lesão queratinocítica 

benigna, sendo o tumor benigno mais frequente. É caracterizada por ter uma superfície 

elevada rugosa e de coloração variada (amarela, cinzenta, castanha ou preta). Pode 

surgir em qualquer local da pele com folículos pilosos, poupando mucosas, palmas e 

plantas, e normalmente é assintomática. Quando a sua superfície é castanha escura, 

pode confundir-se com outras neoplasias malignas, nomeadamente o melanoma, pelo 

que um diagnóstico preciso é de crucial importância [31], [41]. 

 

9. Prevenção 

Uma vez que pode ser observado a olho nu, pode ser detetado prematuramente, 

pelo que o cancro da pele é facilmente evitável. Para além disso, a sua principal causa 

é a exposição prolongada à radiação UV, pelo que pode ser evitado com alterações 
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comportamentais, nomeadamente o uso de quantidades adequadas de protetor solar, o 

uso de vestuário e acessórios protetores apropriados e a não exposição ao sol nas horas 

de maior calor (entre as 12h e as 16h, durante o verão) [34], [43], [44], [45]. 

A prevenção primária do cancro da pele baseia-se em impedir o desenvolvimento 

da doença antes que esta apareça, o que, neste caso, consiste essencialmente em 

diminuir a exposição à radiação UV, como já foi referido. Já a prevenção secundária 

engloba a deteção precoce do cancro da pele, de forma a que o tratamento seja mais 

eficaz. Esta prevenção consiste num autoexame regular, no conhecimento dos seus 

próprios fatores de risco e na consulta frequente ao dermatologista, o qual, 

normalmente, aplica a regra ABCDE para detetar lesões suspeitas [34], [43]. 

É importante salientar que pessoas com olhos azuis, de cabelo louro ou ruivo e 

com pele clara que sofre queimaduras solares com maior facilidade e que dificilmente 

fica bronzeada com a exposição ao sol, são mais propícias a desenvolver este tipo de 

cancro. Para além disso, as crianças são também um grupo de risco, sendo necessário 

protegê-las, uma vez que uma exposição prolongada à radiação UV durante a infância 

aumenta o risco de desenvolver cancro da pele no futuro [43], [44], [45]. 

 

9.1 Prevenção Primária: protetores solares e proteção física 

A função dos protetores solares é prevenir o aparecimento da queimadura solar 

durante a exposição à radiação UV, prevenindo também, provavelmente, o carcinoma 

espinocelular, contudo, não é possível ainda tirar conclusões quanto à sua eficácia na 

prevenção do carcinoma basocelular e do melanoma. Por outro lado, o seu uso pode 

levar a que a pessoa tenha a falsa sensação de segurança e proteção, prolongando a 

exposição solar intencionalmente e aumentando, assim, o risco de desenvolver 

melanoma. Desta forma, o protetor solar a escolher deve ser resistente à água, para 

durar mais tempo na pele, e deve conferir uma proteção contra a radiação UV-A e UV-

B. O fator de proteção solar (FPS) mínimo para a radiação UV-B é o fator 15, que é 

capaz de absorver mais de 92% da radiação UV; um protetor com um fator de proteção 

solar 30, por exemplo, é capaz de absorver mais de 97% da radiação UV, pelo que já é 

o suficiente. O protetor solar deve ser aplicado meia hora antes da exposição solar e 

deve ser reaplicado a cada 2 horas, aproximadamente [32], [34], [43], [45]. 

Para além do protetor solar, é importante proteger a pele da radiação UV através 

do uso de roupa e acessórios protetores, como roupa de cor escura, de mangas 

compridas, óculos de sol com proteção UV e chapéu de abas largas. Deve evitar-se 

também a exposição solar nas horas de maior intensidade das radiações, como já foi 

referido, bem como as fontes artificiais de bronzeamento, de forma a não ficar com 
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queimaduras. Para além destes cuidados, para as crianças, sempre que possível, 

devem procurar-se roupas com proteção UV [32], [34], [43], [45]. 

 

9.2 O bronzeado e o uso de solários 

Tal como já foi dito, deve evitar-se a exposição à radiação UV, mesmo a das 

fontes artificiais de bronzeamento, como os solários. A radiação UV-B é a responsável 

pela obtenção do bronzeado que se vê na pele. Dado que têm um comprimento de onda 

baixo, os raios UV-B penetram nas camadas superiores da pele, danificando o ADN. O 

resultado é a formação de um pigmento castanho, a melanina, que é produzido pelos 

melanócitos. Este pigmento é transmitido aos queratinócitos da epiderme e a pele fica 

bronzeada. Um bronzeado que surge depois de algum tempo de praia, depois da 

frequência de solários ou por uma exposição solar descuidada é prejudicial e perigoso, 

pois os danos causados pela radiação UV acumulam-se e podem levar ao 

envelhecimento precoce da pele e, mais tarde, a cancro da pele [31], [43]. Assim, o uso 

dos solários deve ser totalmente evitado, pois as pessoas que recorrem a estes locais 

têm uma probabilidade 74% maior de desenvolver melanoma relativamente a pessoas 

que nunca recorreram a estas fontes artificiais de radiação UV. Os solários são vistos 

como uma forma controlada de conseguir um bronzeado seguro. Contudo, na realidade, 

estudos demonstram que não são mais seguros que a exposição solar e que não são 

benéficos para a saúde [33], [43]. 

 

10. Conclusão 

Sendo o cancro da pele facilmente evitável, e uma vez que o cancro é uma das 

doenças que mais mata no mundo, a aposta na prevenção deve ser cada vez maior, 

quer para o país, que fica a ganhar diminuindo as despesas de saúde, quer para a 

população, que ganha qualidade de vida. Segundo o relatório “Portugal – Doenças 

Oncológicas em Números – 2015”, publicado pela Direção Geral de Saúde (DGS), a 

Oncologia tem cada vez mais importância no país, tanto em carga de doença como no 

peso dos cuidados de saúde associados. Tendo em conta o envelhecimento da 

população, o relatório mostra que a mortalidade por cancro desceu ligeiramente, no ano 

de 2015, o que vem demonstrar o desenvolvimento que tem sido feito nesta área [43], 

[46]. 

Assim, é importante continuar a apostar nas campanhas de sensibilização, para 

aumentar a consciencialização das pessoas acerca da proteção do sol, quer no verão, 

quer no inverno. O farmacêutico tem aqui um papel fundamental, uma vez que muitos 

utentes recorrem à farmácia para comprar o seu protetor solar. Este deve alertar para o 

perigo que o sol traz para a pele, deve mencionar medidas de prevenção e aconselhar 
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um protetor solar de fator de proteção elevado. Deve também alertar para manter os 

bebés longe do sol e para se ensinar a proteção solar às crianças desde muito cedo. No 

1º ano de idade, as crianças não devem ser expostas diretamente ao sol, pois uma 

queimadura solar na infância duplica o risco de, mais tarde, desenvolver cancro da pele. 

Deve sugerir ainda a realização de um autoexame à pele de 2 em 2 meses, de forma a 

detetar lesões suspeitas, e evitar salas de bronzeamento ou solários, já que a radiação 

UV nesses locais também aumenta o risco de desenvolver cancro da pele e de acelerar 

o envelhecimento da pele. Para além de tudo isto, o farmacêutico pode ainda incentivar 

o consumo diário de frutas e legumes e reforçar a importância da hidratação, de forma 

a proteger a pele e equilibrar o organismo [34], [45]. 

Desta forma, a realização do panfleto sobre cancro da pele e proteção solar teve 

como objetivo principal alertar as pessoas para este tipo de cancro, que, na maior parte 

das vezes, é assintomático, mas que um simples autoexame com a ajuda de um espelho 

pode ajudar a despistar a doença, que, se tratada precocemente, torna a recuperação 

mais provável. Quando o tratamento é tardio, as hipóteses de cura diminuem 

significativamente e, em alguns casos, pode mesmo levar à morte [47]. 

E pensando no futuro, investigadores do centro de investigação Fraunhofer 

Portugal AICOS, do Porto, estão a desenvolver uma aplicação para fazer rastreios da 

pele e avaliar o risco de desenvolver melanoma através de imagens tiradas com o 

próprio telemóvel. Esta aplicação tem como objetivo melhorar o processo de 

referenciação para lesões da pele suspeitas entre centros de saúde e o serviço de 

dermatologia dos hospitais, apostando assim na prevenção [48], [49]. Para além disto, 

foi também realizado um estudo piloto, publicado este ano, em estudantes da 

Universidade de Essen, na Alemanha, para obter uma primeira impressão em relação à 

utilização da aplicação Sunface, que se baseia na captação de uma fotografia 

autorretrato e que, consoante o tipo de pele e o comportamento de proteção UV, dá uma 

ideia da imagem da pessoa após exposição solar. Posteriormente, a aplicação explica 

os resultados visuais e tem como objetivo aumentar a autocompetência na prevenção 

do cancro da pele, fornecendo recomendações sobre proteção solar e a regra ABCDE 

para a autodeteção do melanoma [50]. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Espaço exterior da farmácia 
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Anexo II: Espaço interior da farmácia 
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Anexo III: Folheto Informativo: Medicamentos de Marca versus Medicamentos 

Genéricos 
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Anexo IV: Panfleto: Cancro da Pele e Proteção Solar 
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Anexo V: Índice de Ultravioleta 

 

 

Fonte: Organização Mundial de Saúde 
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Anexo VI: ABCDE do melanoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Associação Portuguesa do Cancro Cutâneo – Folheto Euromelanoma 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Anexo VII: Autoexame da pele 

 

   
 

 

 

 

Fonte: Skin Cancer Foundation, disponível em: http://www.skincancer.org/skin-cancer-

information/early-detection/step-by-step-self-examination 
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Anexo VIII: Principais lesões benignas da pele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Euromelanoma 

 

 

Nevos ou “Sinais” Papiloma Cutâneo 

Dermatofibroma Angioma 

Hemangioma Queratose Seborreica 
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1. ÁREA DE DOSES UNITÁRIAS 

1.1 Sistema de Distribuição de Medicamentos em Doses Unitárias: 

características 

O Sistema de Distribuição de Medicamentos em Doses Unitárias (SDMDU) é um 

sistema de dispensa de medicamentos bastante eficiente: a farmácia dispensa os 

medicamentos prescritos pelo médico em caixas individuais para cada paciente, 

utilizando formas farmacêuticas acondicionadas em doses unitárias, prontas a ser 

administradas [1]. 

Este sistema permite à farmácia conhecer o perfil fármaco-terapêutico de cada 

paciente, ajuda a otimizar a terapia prescrita e a prevenir eventuais problemas 

relacionados com os medicamentos (PRM), o que justifica que este seja o sistema mais 

seguro para o paciente e o mais eficiente disponível [1]. 

Para que o sistema funcione da melhor maneira, é necessário que se cumpram 

uma série de objetivos para garantir uma dispensa de medicamentos com a máxima 

qualidade: os medicamentos devem estar perfeitamente identificados (nome comercial, 

princípio ativo, forma farmacêutica, dose, lote, data de validade); a farmácia tem a 

responsabilidade de reembalar e etiquetar todas as doses de medicamentos que se 

utilizem no hospital e que não cumpram os requisitos referidos no ponto anterior; a forma 

mais eficiente é a dispensa de medicamentos para 24 horas (das 16h até às 15h55 do 

dia seguinte, para cada paciente internado); a farmácia deve ter a prescrição médica e 

os medicamentos não devem ser dispensados até que se tenha validado a mesma; 

quando os medicamentos chegam à respetiva unidade hospitalar (cirurgia, maternidade, 

psiquiatria), o enfermeiro deve verificar a conformidade da prescrição médica, para 

confirmar que a interpretação foi a mesma por ambas as partes [1]. 

O espaço físico destinado à Área de Doses Unitárias divide-se em várias zonas: 

uma zona de receção das prescrições médicas, uma zona com mesas de trabalho para 

a transcrição e validação das prescrições médicas, uma zona de prateleiras com 

capas/arquivos para guardar as prescrições médicas dos pacientes internados, uma 

zona com um armazém de doses unitárias, onde estão localizados, por ordem 

alfabética, todos os medicamentos que se dispensa, e uma zona de preparação e 

revisão das caixas de medicamentos para cada paciente hospitalizado [1]. 

O equipamento existente nesta área é diverso: um armazém de medicamentos, 

os quais estão identificados com o nome e a dose e dispostos por ordem alfabética; 

carros de enfermagem para a distribuição de medicamentos, onde se encontram 

gavetas com caixas individuais para cada paciente, sendo que cada uma destas caixas 

está identificada com o nome do paciente e a cama correspondente; suporte informático 
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(computadores, impressoras e fotocopiadora); tubo pneumático destinado à 

comunicação entre as diferentes unidades hospitalares, para envio de prescrições, 

medicamentos e outro tipo de informação; um frigorífico, para armazenar toda a 

medicação que necessite de refrigeração; e dois Kardex [1]. O Kardex corresponde a 

um armário robotizado cuja função é armazenar medicamentos. 

 

1.1.1 Circuito do SDMDU 

O circuito do SDMDU engloba a receção, registo, transcrição e validação das 

prescrições médicas, a obtenção de listas para o preenchimento dos carros de 

enfermagem, o preenchimento dos carros de enfermagem, o seu transporte para as 

respetivas unidades hospitalares, o arquivo e atualização de toda a documentação e 

reclamações referentes à medicação dispensada [1]. 

A prescrição é realizada pelo médico responsável por via informática (a 

prescrição online está ligada a todo o hospital), através de um programa de prescrição 

eletrónica próprio do hospital. À medida que as prescrições chegam à farmácia, regista-

se no impresso correspondente, onde se coloca o número da cama e o horário da 

receção da prescrição [1]. 

As prescrições médicas são primeiro validadas pela equipa de enfermagem, que 

comprova que não há nenhum problema relacionado com a medicação, e são 

posteriormente arquivadas nas suas capas correspondentes. A validação das 

prescrições deve cumprir uma série de objetivos para garantir que o tratamento 

dispensado é seguro e eficaz, nomeadamente a deteção de erros de prescrição e a 

deteção de potenciais PRM, como duplicações terapêuticas, doses inadequadas, 

possibilidade de terapia sequencial, alergias, medicamentos não disponíveis no 

hospital, entre outros [1]. 

Quanto à preparação dos carros de enfermagem, primeiro realiza-se a 

preparação dos mesmos através da obtenção de uma lista de preenchimento dos carros 

total (a partir das 10h30). Este primeiro preenchimento dos carros é provisório, pois será 

necessário modificá-los durante a manhã, à medida que os médicos vão atualizando a 

terapêutica do paciente. Neste sentido, ao longo da manhã solicita-se várias listas de 

modificações do preenchimento dos carros. As prescrições médicas que chegam à 

farmácia depois dos carros partirem para as respetivas unidades hospitalares, enviam-

se em bolsas individuais identificadas através do tubo pneumático. Neste caso, se o 

volume de medicamentos para um paciente for muito grande ou se os mesmos não 

couberem no tubo pneumático, avisa-se a unidade correspondente (cirurgia, 

maternidade, trauma) para que envie alguém para recolher a medicação na farmácia. 

Não se pode enviar pelo tubo pneumático medicamentos citostáticos, estupefacientes, 
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medicamentos de elevado custo, medicamentos que necessitem de refrigeração e 

medicamentos com um volume excessivo ou peso superior a 500 gramas [1]. 

Antes dos carros partirem para as respetivas unidades hospitalares, faz-se uma 

revisão dos carros, que consiste em comprovar que os tratamentos preparados nas 

caixas são os corretos e, se tal não acontecer, corrigir os erros detetados. A revisão dos 

carros realiza-se aos pares: uma pessoa vai lendo a lista de preenchimento dos carros 

total e vai vendo os nomes dos medicamentos e a quantidade que deve haver de cada 

um deles nas caixas, e a outra vai comprovando se a prescrição é a correta. Realiza-se 

a revisão de, pelo menos, dois carros diariamente e o processo regista-se num impresso 

intitulado “Seguimento da revisão dos carros de doses unitárias” [1].  

Normalmente, o transporte dos carros às respetivas unidades hospitalares faz-

se às 15h15 pelo pessoal responsável por este serviço [1]. 

As prescrições médicas dos pacientes arquivam-se diariamente em capas e 

conservam-se enquanto o paciente está internado. Para poder manter toda a 

documentação arquivada atualizada, solicita-se um censo periodicamente, para que se 

retire as prescrições médicas dos pacientes que receberam alta e para que se mude de 

lugar as prescrições dos pacientes que foram transferidos de um serviço hospitalar para 

outro [1]. 

O SDMDU é, assim, um sistema de trabalho desenhado para ter um número 

mínimo de erros possíveis, no entanto, existem sempre erros inerentes ao pessoal, a 

problemas funcionais internos e relacionados com os meios disponíveis. Desta forma, 

diariamente, e fundamentalmente durante as primeiras horas da manhã, são remetidas 

à farmácia um certo número de reclamações por parte da enfermaria. Estas 

reclamações são essencialmente devidas à falta de medicação necessária para os 

pacientes nas respetivas caixas. As causas que levam a este tipo de reclamações são 

múltiplas e dependem tanto das pessoas implicadas neste sistema, como das 

características do próprio hospital, nomeadamente a admissão de pacientes em turnos 

em que o serviço de farmácia está fechado (noites e domingos à tarde), erros no 

preenchimento dos carros, paciente transferido para outra unidade hospitalar ou uma 

falsa alta, medicamentos que se danificam ou se perdem durante o seu transporte, entre 

muitos outros. Para poder gerir e corrigir todas as reclamações de medicação não 

incluída nas caixas, é imprescindível comprovar que o medicamento reclamado está 

prescrito (e não suspendido). Neste sentido, só se enviam os medicamentos que estão 

prescritos, e no caso de uma urgência, envia-se a dose correspondente do medicamento 

que é necessário, mas não se faz uma “imputação direta” ao paciente no programa 

informático até se ter a respetiva prescrição médica [1].  
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1.1.2 Distribuição do trabalho 

Durante a manhã, os enfermeiros e os auxiliares de enfermagem são 

responsáveis por: solicitar a lista de imputações diretas, geradas automaticamente pela 

admissão de pacientes e modificações de tratamento durante a noite; solicitar um censo, 

para atualizar as capas das prescrições médicas e as etiquetas identificativas dos carros 

de doses unitárias (para retirar pacientes que tiveram alta ou que foram transferidos de 

unidade hospitalar); realizar entradas manuais no Kardex de toda a medicação 

devolvida nos carros; realizar o controlo de inventário do Kardex (este controlo faz-se 

nos dois Kardex através da contagem de medicamentos existentes em cada caixa de 

uma fila do Kardex, sendo que se pode fazer mais do que uma fila, consoante o tempo 

e a carga de trabalho); solicitar uma lista de preenchimento dos carros total para todas 

as unidades hospitalares; validar as prescrições médicas que vão chegando à farmácia 

(e, se for necessário algum medicamento antes de os carros partirem, utiliza-se a opção 

“imputação direta”, solicita-se uma lista de imputações diretas e envia-se o medicamento 

à unidade hospitalar através do tubo pneumático); solicitar uma lista de modificações do 

preenchimento dos carros para todas as unidades hospitalares ao longo da manhã; 

fazer a revisão dos carros, solicitando uma lista de preenchimento de carros total por 

cama dos carros que se vai revistar, atualizando-os se houver alguma modificação. 

Quanto à utilização dos Kardex, é ainda importante referir que esta vai sendo alternada 

entre os dois armários robotizados para que o consumo dos fármacos seja equivalente. 

Na última semana de cada mês faz-se ainda uma revisão das datas de validade de 

todos os fármacos existentes no Kardex, para retirar aqueles que estejam caducados 

[1]. 

Durante a tarde estão apenas um auxiliar de enfermagem e um enfermeiro, que 

são responsáveis por: pedir uma lista de modificações do preenchimento dos carros 

para atualizar os carros antes de partirem; validar as prescrições médicas que vão 

chegando à farmácia; solicitar uma lista de imputações diretas, para que saiam 

diretamente todas as doses necessárias de medicamentos até à saída dos carros; 

depois de os carros partirem, preparar os tratamentos que sejam necessários em bolsas 

individualizadas e identificadas por paciente; realizar a reposição do Kardex; e, de forma 

periódica, solicitar um censo para atualizar as capas das prescrições médicas [1]. 

 

1.2 Funções do farmacêutico 

Cada pessoa envolvida neste sistema tem a sua função, sendo que os auxiliares 

de enfermagem e os enfermeiros têm um papel essencial para que tudo funcione bem 

e sem erros. O farmacêutico tem também um papel relevante, pois cabe-lhe a ele a 

prevenção, identificação e solução de quaisquer PRM, através da validação das 
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prescrições médicas, revisão das histórias fármaco-terapêuticas e interação direta com 

os enfermeiros e médicos. Assim, o farmacêutico identificará possíveis PRM, 

nomeadamente medicamentos prescritos que não estão disponíveis no hospital (no 

Guia Fármaco-terapêutico (GFT)), ilegibilidade do tratamento (pela necessidade de 

compreender melhor e/ou atualizar algum aspeto do tratamento), necessidade de 

tratamento adicional (quando o paciente requer algum fármaco, pela sua doença, como 

coadjuvante ou profilático, e não o recebe adequadamente), medicamentos 

desnecessários (como quando está prescrito um medicamento que o paciente não 

requer, um medicamento com uma duração inadequada, uma via de administração 

alternativa ou existência de duplicidade terapêutica (dois medicamentos indicados para 

o mesmo)), medicamentos inadequados para o paciente (como medicamentos de 

utilidade terapêutica baixa, isto é, que devem ser suspendidos durante a estância 

hospitalar, pois não são essenciais ao episódio agudo), medicamentos prescritos em 

doses insuficientes/exacerbadas, com duração curta/longa ou que interajam com outros 

fármacos ou alimentos que provoquem uma subdosagem/sobredosagem, reações 

adversas que o paciente demonstra (alergias), dificuldades de administração, entre 

outras. Desta forma, o farmacêutico está sempre atento a qualquer problema 

relacionado com a efetividade, segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos 

prescritos aos pacientes [1]. 

A validação farmacêutica das prescrições médicas engloba uma série de 

critérios. É necessário primeiro comprovar o nome do paciente e depois comprovar o 

diagnóstico e alergias que este possa ter. No caso de analgesia é necessário estar 

atento a duplicidades terapêuticas e horários de administração (pautas posológicas), no 

caso de antibióticos deve-se rever a duração do tratamento e o espectro, e quanto à 

profilaxia antibiótica deve-se também revisar horários e duplicidades terapêuticas. 

Quanto aos medicamentos em embalagens multidose é função do farmacêutico verificar 

se nas observações está a data em que o medicamento é enviado. Na validação de 

prescrições eletrónicas é, assim, necessário: comprovar que não se duplicam protocolos 

terapêuticos; analisar as observações de cada medicamento e a sua concordância com 

o mesmo, via de administração, pauta posológica e datas de início e fim de tratamento; 

comprovar a data de início e fim do tratamento; e verificar as observações gerais e 

certificar que não aparece nenhum medicamento prescrito neste campo. O hospital 

dispõe de uma lista de princípios ativos autorizados para a sua utilização e incluídos no 

GFT, aprovados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). Assim, existe um 

programa de intercâmbio terapêutico em que se substituem medicamentos não 

incluídos no GFT por equivalentes terapêuticos ou se suspendem durante a estância 

hospitalar por serem considerados medicamentos de utilidade terapêutica baixa. Para 
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além disto, se um paciente necessita de algum medicamento não incluído no GFT, mas 

que se considera que não se deve substituir nem suspender, pode-se comprar à 

Farmácia de Oficina para esse paciente em particular. Desta forma, o farmacêutico faz 

uma gestão dos medicamentos prescritos não incluídos no GFT e decide se se compra 

à Farmácia de Oficina, se se suspende ou se se faz um intercâmbio terapêutico, de 

acordo com o programa de intercâmbio terapêutico previamente explicado. Desta 

maneira, na validação de prescrições eletrónicas é também necessário substituir 

medicamentos, colocando um “igual” se for uma substituição direta de um medicamento 

incluído na lista de substituições diretas (ou seja, têm o mesmo princípio ativo) ou 

colocando um “equivale a” se for uma substituição realizada pelo farmacêutico (ou seja, 

um equivalente terapêutico) [1]. 

Os medicamentos não incluídos no GFT, isto é, que não estão disponíveis no 

hospital, são, por exemplo, os medicamentos com determinada marca comercial/forma 

farmacêutica que o hospital não compra, medicamentos que, apesar de não estarem 

disponíveis, têm um equivalente terapêutico, medicamentos sem alternativa terapêutica 

direta ou medicamentos não disponíveis para dispensar ao paciente que vai receber 

alta. Assim sendo, nas prescrições médicas que apareçam medicamentos não incluídos 

no GFT, a equipa de enfermagem faz a substituição direta destes para medicamentos 

com o mesmo princípio ativo, se tal for possível, e segundo uma lista de substituições 

diretas de medicamentos. Desta forma, se o medicamento aparece na lista, faz-se a 

substituição e envia-se uma folha de notificação à unidade hospitalar correspondente 

(nas caixas dos carros de doses unitárias ou através do tubo pneumático se for alguma 

substituição de medicação para a manhã); se o medicamento não aparecer na lista, 

marca-se a prescrição médica em que o medicamento não está disponível e deixa-se 

pendente para o farmacêutico avaliar. O farmacêutico irá depois tentar trocar o 

medicamento não disponível por um equivalente terapêutico, fazendo novamente uma 

folha de notificação com a substituição, e se mesmo assim o hospital não tiver um 

equivalente terapêutico pode-se comprar à Farmácia de Oficina habitual. Existem 

algumas situações particulares, nomeadamente quando é prescrito um medicamento 

que o hospital não tem por ser um “medicamento de utilidade terapêutica baixa” (por 

exemplo, um antivertiginoso), isto é, um medicamento que não é necessário ao episódio 

agudo que trouxe o paciente ao hospital (normalmente é de tratamento crónico), pelo 

que é suspendido durante o internamento, ou quando é prescrito, por exemplo, um 

analgésico estupefaciente não disponível no hospital, sendo a alternativa a dispensa de 

outros analgésicos [1]. 

O farmacêutico tem ainda a responsabilidade de fazer o suporte técnico dos 

medicamentos incluídos no programa de prescrição eletrónica, nomeadamente associar 
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pautas posológicas aprovadas na ficha técnica dos medicamentos, fazer observações 

ao medicamento (por exemplo, incompatibilidades com algum fluido, como a glucose) e 

assegurar a concordância entre os códigos nacionais do programa de gestão da 

farmácia e do programa de prescrição eletrónica, pois estes códigos estão sempre a 

mudar, para que os medicamentos sejam prescritos com o código correto e para que 

saiam como “produto interno” (localizado no Kardex). E também atualizar a localização 

dos medicamentos não incluídos no Kardex, para que nas folhas de preenchimento dos 

carros de enfermagem saia a localização correta do medicamento, ou seja, se o 

medicamento estiver no armazém das consultas externas irá aparecer com essa 

designação, se estiver no frigorífico das consultas externas, também irá sair com essa 

designação, entre outros locais. 

 

1.3 Descrição das atividades desenvolvidas 

Ao longo do estágio fui desenvolvendo competências, tendo primeiro começado 

por perceber melhor o funcionamento do Kardex e de toda a Área de Doses Unitárias. 

Realizei a atualização das etiquetas dos carros de enfermagem, logo pela manhã, para 

mudar os nomes dos pacientes trasladados e dos pacientes que tiveram alta ou que 

ingressaram. Efetuei o preenchimento dos carros (total e com modificações), a revisão 

dos mesmos, o envio de imputações diretas (medicamentos necessários por falta ou por 

ser um paciente novo), o preenchimento das caixas de medicações que necessitam de 

refrigeração, e que são posteriormente enviadas com os carros para a unidade 

hospitalar correspondente, o preenchimento dos carros com medicação proveniente de 

outros sítios que não o Kardex, como o armazém da farmácia, o que me permitiu um 

maior conhecimento desta área, a realização do inventário e a devolução de 

medicamentos ao Kardex. Para além disto, atualizei a localização dos medicamentos 

no Kardex, para que nas folhas de preenchimento dos carros de enfermagem saia a 

localização correta (armazém de farmácia, consulta externa, frigorífico, estupefacientes, 

entre outros), e participei na atualização dos códigos nacionais dos medicamentos, quer 

no Kardex, quer no programa informático de doses unitárias, juntamente com a 

farmacêutica que me supervisionou. 

A partir de uma lista de todos os medicamentos existentes na base de dados do 

Kardex, atualizei os medicamentos que não estão ativos colocando a indicação de “NO 

Activos” em cada um no Kardex, para que todos aqueles cujos códigos nacionais 

estejam obsoletos apareçam com uma designação uniformizada, e para que o pessoal 

de enfermagem saiba quais são estes medicamentos não ativos. 

 Tive a oportunidade de observar todo o processo de validação das prescrições 

médicas efetuado pela equipa de enfermagem, desde que chegam ao serviço de 
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farmácia até que são arquivadas nas pastas correspondentes. Isto permitiu-me observar 

e executar a realização de imputações diretas e o envio de medicamentos pelo tubo 

pneumático, e observar a realização de substituições diretas de medicamentos feitas 

pelos enfermeiros, bem como ocasiões em que era necessário mudar a terapêutica, 

deixando esta função para a farmacêutica responsável. 

 Também ajudei, juntamente com a enfermeira responsável e outros estagiários, 

na revisão das datas de validade dos medicamentos armazenados em cada uma das 

unidades hospitalares, que é feita, geralmente, de dois em dois anos, para retirar todos 

os medicamentos que estejam caducados e que, assim, não podem ser administrados. 

 Quanto à validação farmacêutica de prescrições médicas, observei todo o 

processo e realizei intercâmbios terapêuticos quando os medicamentos prescritos não 

estavam incluídos no GFT, sob a supervisão da farmacêutica responsável. Elaborei 

também, juntamente com a farmacêutica, um procedimento normalizado de trabalho 

(PNT) dirigido a todos os farmacêuticos com uma descrição de todos os passos que se 

devem cumprir no intercâmbio terapêutico de medicamentos, bem como quando se trata 

de medicamentos de utilidade terapêutica baixa. Para além disto, no mesmo documento, 

também descrevi o procedimento a executar para validar a substituição direta de 

medicamentos realizada pela equipa de enfermagem (Anexo I). 

Foi me proposto a realização de uma lista de todos os medicamentos pedidos à 

Farmácia de Oficina (quando são medicamentos que o hospital não tem e são 

necessários) durante o ano de 2016 para ver se era rentável ter algum no armazém da 

farmácia (Anexo II). Verificou-se que os medicamentos SPIRAXIN® 200 mg (BAMA-

GEVE, S.L.U.) (rifaximina) e Esidrex® 25 mg (SANDOZ FARMACEUTICA S.A.) 

(hidroclorotiazida) foram os mais comprados, 24 e 22 unidades respetivamente, no ano 

de 2016, pelo que poderia ser rentável tê-los no armazém. Também elaborei uma lista 

de todos os medicamentos existentes na Área de Doses Unitárias que foram comprados 

à Farmácia de Oficina, para saber o que realmente existe neste espaço e para depois 

disponibilizar aos restantes farmacêuticos (Anexo III). 

Efetuei a determinação das unidades úteis de medicamentos multidose, para 

permitir uma melhor interpretação de quantas doses tem um determinado medicamento 

multidose, como uma pomada, um colírio ou um xarope, e para depois defini-lo no 

programa de prescrição eletrónica. 

Atualizei no programa mais antigo de doses unitárias a localização dos 

medicamentos armazenados no frigorífico (colocando a designação de 

“FRIGORÍFICO”), bem como a designação dos medicamentos perigosos para o 

manipulador (“MDTO PERIGOSO) para que sejam identificados de forma correta no 

programa de prescrição eletrónica. 
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A partir de uma lista com o consumo mensal de todos os medicamentos 

existentes na Área de Doses Unitárias referente ao ano de 2016, foi-me dada a função 

de apontar o stock mínimo e máximo de cada um para depois verificar se, de acordo 

com o consumo, é necessário alterar a quantidade em stock. 

 

2. ÁREA DE ONCOLOGIA 

2.1 Medicamentos antineoplásicos 

Os medicamentos antineoplásicos são substâncias químicas com propriedades 

citotóxicas empregues preferencialmente no tratamento farmacológico de doenças 

neoplásicas. O seu mecanismo de ação baseia-se essencialmente numa alteração no 

ciclo celular (inibição da síntese de DNA, principalmente) e a sua citotoxicidade é 

elevada frente às células neoplásicas, no entanto muitos deles têm pouca especificidade 

e também atuam frente a órgãos e tecidos cujas células apresentam uma alta 

capacidade proliferativa (pele, mucosas, tecido hematopoiético, gónadas, etc.). Para 

além disso, muitos têm demonstrado ser cancerígenos, mutagénicos e teratogénicos, 

têm sido implicados no aparecimento de neoplasias secundárias e causam dano local 

no epitélio cutâneo e membranas mucosas devido à sua ação irritante, vesicante ou 

alérgica [2]. 

O pessoal encarregado da manipulação destes medicamentos deve ter 

consciência dos seus potenciais riscos e do facto de ser necessário trabalhar com 

precaução seguindo protocolos de trabalho previamente definidos e aprovados. 

Basicamente, a manipulação segura deste tipo de medicamentos baseia-se em três 

tipos de fatores: formação, pois o adequado conhecimento dos medicamentos 

neoplásicos, da sua toxicidade e dos procedimentos seguros para a sua manipulação 

trazem claros benefícios para o pessoal que os manipula; normas de procedimentos, 

uma vez que a elaboração, seguimento e atualização de normas relativas à manipulação 

de antineoplásicos constitui a base fundamental para a segurança do pessoal que 

manipula estes medicamentos; e estrutura, através de recursos humanos e materiais 

adequados e o seu permanente controlo e atualização [2]. 

Assim, a existência de uma Unidade Centralizada de Preparação de 

Antineoplásicos no serviço de farmácia traz benefícios, tanto para o manipulador, ao 

assegurar uma maior proteção frente aos seus efeitos potencialmente tóxicos, como 

para o paciente, ao aumentar a qualidade dos seus cuidados médicos. A preparação 

centralizada destes medicamentos tem várias vantagens, nomeadamente ao 

proporcionar a máxima segurança para o manipulador frente à exposição de citostáticos, 

ao aumentar a qualidade dos cuidados ao padronizar normas de preparação e 
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administração, ao aumentar o controlo técnico das preparações quanto à dosagem, 

estabilidade e esterilidade e ao permitir a otimização de recursos, como a reciclagem de 

produtos e a utilização de frascos multidose, uma vez que se tratam de medicamentos 

de alto impacto económico no sistema de saúde [2]. 

Os riscos a que estão sujeitos o pessoal que manipula medicamentos 

antineoplásicos, em qualquer uma das fases da manipulação, podem ser derivados do 

contacto direto sobre a pele, da inalação de vapores ou microgotas que podem ser 

formados e da absorção percutânea ou ingestão acidental. Isto depende do grau de 

toxicidade do fármaco, da duração da exposição e das condições biológicas e 

patológicas de cada indivíduo. Neste sentido, não é qualquer pessoa que pode 

manipular este tipo de fármacos, havendo restrições, nomeadamente mulheres grávidas 

e a amamentar, pessoas alérgicas a agentes citostáticos e/ou com patologia 

dermatológica relevante, pessoas que tenham tido alguma doença oncológica, 

imunodeprimidos, entre outros [2]. 

 

2.2 Área de trabalho e manipulador 

A área de preparação de medicamentos antineoplásicos deve reunir uma série 

de características mínimas: deve ser separada fisicamente do resto do serviço de 

farmácia, onde não se realize outras operações a não ser a manipulação destes 

medicamentos e sem recirculação do ar, deve conter duas salas separadas com 

gradiente de pressão, em que uma delas está a pressão negativa e nela existe uma 

câmara de segurança biológica, deve ser de acesso limitado ao pessoal autorizado e 

deve conter paredes e teto com esquinas redondas e pintura plastificada de fácil 

limpeza. Assim, a área de trabalho deve estar dividida em três salas: a sala semi-limpa 

(pré-câmara), que corresponde a uma zona de acesso restringido que pode servir de 

armazenamento do material de preparação; a sala de passagem, que corresponde a 

uma zona de comunicação entre as duas salas, que se deve utilizar para vestir a roupa 

de proteção adequada; e a sala limpa ou sala branca (câmara), que corresponde à zona 

onde se encontra localizada a câmara de segurança biológica. A sala limpa trata-se de 

uma sala em que o ambiente deve conter um sistema de filtros HEPA para limpeza do 

ar, para diminuir ao máximo o número de partículas circulante (sala, no mínimo, de 

classe 10000), deve apresentar uma pressão negativa para que o ar entre esta zona e 

o exterior se dirija para a área de trabalho e não saia da sala, a porta desta área deve 

abrir para a zona de trabalho e permanecerá sempre fechada para manter um ambiente 

assético. O número de pessoas presentes nesta área deve ser o mínimo possível, não 

devendo ter mais de dois manipuladores [2]. 
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A preparação dos medicamentos antineoplásicos deve realizar-se sob um 

ambiente estéril e seguro, proporcionado por uma câmara de segurança biológica como 

a câmara de fluxo laminar vertical de classe II. O funcionamento deste tipo de câmaras 

baseia-se na passagem de fluxo de ar vertical através de um filtro HEPA, alcançando a 

superfície de trabalho da câmara, depois o ar passa novamente por um filtro HEPA e é 

impulsionado por uma bomba, indo novamente para a zona de trabalho e depois para 

fora da câmara (passando também por um filtro HEPA no final). Esta porção do ar que 

se elimina para o exterior é a responsável pela criação da pressão negativa na zona de 

trabalho, que é depois compensada pela entrada de ar do ambiente. Estas câmaras 

proporcionam assim uma proteção quer para o manipulador quer para o produto. A 

câmara disponível nesta área trata-se de uma câmara de fluxo laminar de classe II tipo 

B1, isto é, recicla 30% do ar circulante e expulsa o restante 70% para o exterior através 

de um filtro HEPA, o que proporciona uma zona de trabalho ótima segundo um fluxo de 

ar vertical descendente sem turbulências. A câmara é também constituída por um vidro 

de proteção que protege completamente a cara do operador. A câmara deve ser limpa 

antes da manipulação, no final da mesma, em caso de derrames e antes de começar 

um controlo mecânico ou biológico na zona de trabalho [2]. 

O pessoal que manipula este tipo de medicamentos deve utilizar sempre 

medidas de proteção, nomeadamente luvas (de látex, nitrilo, poliuretano ou neopreno) 

e sempre em duplicado; as mãos devem ser lavadas antes de por as luvas e 

imediatamente após retirá-las; e as luvas devem ser mudadas a cada 30 minutos 

quando se trabalha continuamente com antineoplásicos e imediatamente após alguma 

contaminação, quando se rompem ou no fim da manipulação. Para além das luvas, deve 

usar-se sempre bata (com a parte da frente reforçada e fechada, mangas largas e 

punhos elásticos ajustados, de baixa permeabilidade e preferencialmente de uma 

utilização), máscara (categoria FPF3), óculos (apenas em casos de derrames, pois o 

vidro da câmara de fluxo laminar já protege o operador), touca e calças. A colocação do 

equipamento de proteção deve ser feita na área de vestuário e não se pode sair da área 

de preparação (sala limpa) com o mesmo, devendo ser descartado no final da 

manipulação ou sempre que haja uma contaminação, sendo considerado “resíduo 

citostático” e colocado em contentores de resíduos do grupo IV. Também todos os 

restos de medicamentos antineoplásicos que já não podem ser usados, todo o material 

de um só uso empregue na sua preparação e administração, bem como excrementos e 

fluidos biológicos dos pacientes tratados, devem ser considerados “resíduos 

citostáticos” e devem ser tratados de acordo com a classificação de resíduos do grupo 

IV, isto é, são incinerados a 1000ºC em fornos dotados de filtros HEPA e entregues a 

uma empresa externa responsável pela sua recolha e eliminação [2]. 
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Existem normas gerais para trabalhar na câmara de fluxo laminar, bem como 

técnicas para a manipulação de medicamentos antineoplásicos, que devem ser 

cumpridas pelo pessoal manipulador. Para além disto, existem também procedimentos 

específicos a adotar em caso de exposição aguda acidental (pele, olhos, cortes, etc.) e 

em caso de derrames acidentais, que devem ser muito bem conhecidos pelo 

manipulador [2]. 

 

2.3 Distribuição e gestão dos medicamentos antineoplásicos 

Uma vez preparados, os medicamentos antineoplásicos são transportados para 

as diferentes unidades hospitalares onde vão ser utilizados, devendo ir corretamente 

etiquetados e identificados com o nome e apelidos do doente, número de história clínica, 

serviço hospitalar, localização, conteúdo da preparação (medicamento, dose, volume 

final, tipo de fluido, tempo e via de administração), dados da preparação (data de 

administração e data de validade) e condições de conservação [2].  

Os medicamentos antineoplásicos devem ser armazenados em embalagens 

impermeáveis que evitem a fuga do conteúdo em caso de derrame e estas devem 

indicar claramente a natureza do seu conteúdo. Para a sua distribuição não se devem 

utilizar sistemas de tubo pneumático devido ao risco de contaminação que supõe a 

rutura de algum deles e também não devem ser transportados juntamente com outro 

tipo de medicamentos não relacionados, sendo recolhidos presencialmente por uma 

enfermeira responsável no serviço de farmácia. Os medicamentos antineoplásicos não 

administrados devem voltar ao serviço de farmácia para a sua possível reutilização ou 

destruição adequada [2]. 

Estes medicamentos vêm identificados com o código “CITO” na descrição do 

medicamento na base de dados de gestão. A gestão de stock é feita quinzenalmente e 

as ruturas de stock anotam-se numa folha de faltas independentemente do resto dos 

medicamentos. A receção deste tipo de medicamentos é feita com luvas e estes são 

posteriormente armazenados numa zona específica separada do resto dos 

medicamentos [2]. 

 

2.4 Funções do farmacêutico 

O farmacêutico tem como principais funções nesta área a de validar as ordens 

de preparação destes medicamentos, verificando o ciclo de tratamento, a dose que o 

doente vai receber (se está de acordo com o seu peso/área corporal), a pauta 

antiemética, que varia consoante o poder emético da quimioterapia (que pode ser de 

alto, moderado, baixo ou mínimo poder emético) e com o facto de o paciente ser 

diabético ou ter uma emese refratária a determinado antiemético, e a terapia adjuvante, 
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se existir (por exemplo, para prevenção da retenção hídrica, da hipersensibilidade a 

determinado fármaco, entre outros). Para além de tudo isto, o farmacêutico tem também 

de ter atenção quanto à sequência de administração (se forem vários medicamentos 

antineoplásicos), incompatibilidades (com cloreto de sódio 0,9%, com glucose, por 

exemplo), medicamentos que precisam de filtro no sistema de administração ou não, e 

interações, para que na preparação destes medicamentos não haja qualquer erro que 

ponha em causa a saúde do paciente [2]. 

 

2.5 Circuito de preparação de medicamentos antineoplásicos 

A prescrição, validação, preparação e dispensa de medicamentos 

antineoplásicos realiza-se mediante um programa informático (FARMYS®). A prescrição 

é eletrónica e baseada em protocolos de tratamento previamente acordados com o 

serviço de farmácia, que incluem tanto os medicamentos antineoplásicos como o 

tratamento de suporte (hidratação, antiemese, entre outros). A equipa de enfermagem 

do Hospital de Dia indica a ordem de preparação dos tratamentos, depois de assegurar 

a presença do paciente e a autorização do oncologista. Todo este processo realiza-se 

no programa informático [2]. 

Após validação farmacêutica e confirmação dos tratamentos, é imprimida uma 

folha de trabalho e etiquetas. Procede-se à preparação dos medicamentos 

antineoplásicos pelas enfermeiras responsáveis, sendo no final tudo etiquetado e 

verificado. As enfermeiras desta área avisam o Hospital de Dia que os medicamentos 

estão preparados e que podem vir buscá-los ao serviço de farmácia. Todos os 

medicamentos que não forem administrados voltam novamente para o serviço de 

farmácia para serem reutilizados [2]. 

 

2.6 Descrição das atividades desenvolvidas 

Comecei por conhecer um pouco melhor o funcionamento desta área ao 

acompanhar a preparação de alguns medicamentos antineoplásicos pelas enfermeiras 

responsáveis. Isto permitiu-me observar todas as medidas de segurança adotadas e 

todos os procedimentos necessários para proteger quer o manipulador quer o produto 

final. Também me permitiu ter noção do número de pacientes oncológicos que 

aparecem todos os dias para tratamento e, assim, do número de medicamentos 

antineoplásicos que diariamente se prepara. 

Tive também a oportunidade de observar a validação farmacêutica das 

prescrições de tratamentos antineoplásicos, bem como a modificação de pautas 

antieméticas em pacientes diabéticos ou refratários ao medicamento antiemético 

recebido em ciclos anteriores, e a adaptação do tratamento de hidratação tendo em 
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conta um tratamento específico que o médico prescreve. Assim, tem que se ter em 

atenção a ordem dos fármacos, no caso de se tratar de uma mistura, as pautas 

antieméticas correspondentes e o tratamento hídrico envolvido, para que tudo seja 

preparado numa determinada ordem que não traga incompatibilidades para o paciente. 

Realizei um trabalho de revisão dos fármacos antineoplásicos mais recentes, 

tendo em conta o seu alvo terapêutico. Assim, organizei-os num documento de acordo 

com as suas indicações terapêuticas, via de administração, posologia, mecanismo de 

ação, reações adversas, interações, dados de eficácia e preço (Anexo IV). 

Foi-me dada a função de pesquisar acerca do medicamento Akynzeo® (VIFOR 

PHARMA), uma combinação nova de antieméticos, netupitant e palonosetron, numa só 

formulação, para comparar em termos de preço e eficácia com a combinação que é 

dada normalmente, em separado, de aprepitant e ondansetron. 

 

3. OUTRAS ATIVIDADES 

 

Para além da Área de Doses Unitárias, foi me proporcionado estar um dia na 

Área da Farmacotecnia, onde observei a encapsulação de um fármaco e realizei a 

preparação de uma solução, juntamente com outro estagiário, preenchendo depois as 

fichas de preparação e de verificação do estado final da preparação. Nesse dia foi-me 

explicado um pouco do que se fazia nesta área, o que me permitiu ter uma ideia geral 

do seu funcionamento. 

Tive também a oportunidade de estar uma manhã na Área de Dispensa de 

Medicamentos a pacientes em ambulatório (consultas externas de farmácia) com a 

enfermeira responsável desse dia, onde observei a dispensa de medicamentos 

oncológicos, e onde ela me explicou todo o procedimento dessa mesma dispensa.  

Participei na “Jornada consenso departamental sobre la enfermedad terminal no 

concológica”, que decorreu no salão de atos do Hospital de Sagunto no dia 16 de 

fevereiro de 2017, às 13h. 

Tive ainda a oportunidade de ir a uma reunião do Comité Ético de Investigação 

Clínica (CEIC), para a qual tive que preencher uma declaração de confidencialidade. 

Esta reunião permitiu-me ter uma ideia do seu funcionamento, em que se 

apresenta/aprova ensaios clínicos. 
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4. VALORIZAÇÃO PESSOAL DO ESTÁGIO 

 

Depois de três meses no Hospital de Sagunto e sem nunca ter estagiado ou feito 

voluntariado num hospital na área de farmácia, considero que esta tenha sido das 

experiências mais enriquecedoras que já tive. Permitiu-me ganhar confiança no 

ambiente de trabalho, conhecer as minhas dificuldades e tentar ultrapassá-las e crescer 

como (futura) farmacêutica e como pessoa. Para além de tudo isto, fiquei a conhecer 

todas as áreas presentes no serviço de farmácia deste hospital, bem como um pouco 

do funcionamento de cada uma. Foi-me atribuída a Área de Doses Unitárias e a Área 

de Oncologia, e não podia ter pedido melhor! A Área de Doses Unitárias possibilitou-me 

um contacto muito próximo com o medicamento, pois é a partir daqui que todos os 

medicamentos chegam aos pacientes. Foi também nesta área que aprendi bastante 

acerca das prescrições médicas e da validação farmacêutica das mesmas, que parece 

simples, mas é um processo complexo e que só se aprende com o tempo e experiência. 

A Área de Oncologia despertou-me interesse por ser uma área que está sempre em 

constante mudança. Todos os dias surge um novo medicamento antineoplásico, uma 

nova combinação de fármacos, que necessita de estudo e de ponderação, para saber 

se é rentável adotar aquele tratamento ou não e se vale a pena para os pacientes. É 

das áreas em que se tem de ter muito cuidado na preparação de medicamentos, e em 

que qualquer erro se vai refletir na vida do paciente. É, assim, aliciante em termos de 

aprendizagem, mas também difícil em termos profissionais e pessoais. 

De uma maneira geral, estou grata por esta oportunidade, a cargo do programa 

Erasmus+, uma vez que superou as minhas expetativas e fez-me crescer muito. Desde 

aquele sentimento de ansiedade que durou até ao dia do voo para Valência até ao 

sentimento de realização pessoal que sinto agora, sei que dei o meu melhor e que 

convivi com pessoas excelentes que tiraram parte do seu tempo de trabalho para me 

ensinar e me proporcionar uma experiência como nunca tinha tido.  
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ANEXOS 

 

Anexo I: Procedimento Normalizado de Trabalho: Intercâmbios Terapêuticos e 

Validação de Transcrições 

 

PNTs: INTERCAMBIOS TERAPÉUTICOS Y VALIDACIÓN TRANSCRIPCIONES 

 

A. INTERCAMBIOS TERAPÉUTICOS Y MEDICAMENTOS UTB 

 

Cuando en una prescripción aparece un medicamento no incluido en la GFT del hospital, la 

enfermera lo señala y deja la prescripción en la bandeja del farmacéutico para que decida como 

gestionarlo. 

 

1. Consultar en la guía de intercambio terapéutico 
2. Cumplimentar la hoja de comunicación farmacoterapéutica 
3. Transcribir el intercambio en el programa de prescripción electrónica (con el usuario 

propio) 
 

Ejemplos de transcripción al programa informático: 

 

1. Prescripción de MEDICAMENTO UNO y en observación aparece UROREC 8 mg c/24h 
(silodosina), no incluido en la GFT. Consultamos en la guía de intercambio terapéutico y 
vemos que la equivalencia es: 

 

UROLOSIN OCAS 0,4 mg (tamsulosina) 0-0-1 

 

- Entrar en el programa informático. Clicar en “añadir medicamento”, escribir UROLOSIN, 
seleccionar el medicamento correspondiente y la pauta posológica adecuada (0-0-1) y 
en observaciones al medicamento escribir: 

 

“Equivale a UROREC 8 mg c/24h” 

 

- Seleccionar la línea MEDICAMENTO UNO y suspender el medicamento. 
 

2. Prescripción de MEDICAMENTO DOS y en observación aparece EFFICIB 50/1000 mg 
c/12h (sitagliptina+metformina), no incluido en la GFT. Consultamos en la guía de 
intercambio terapéutico y vemos que la equivalencia es: 

 

GALVUS 50 mg (vildagliptina) + METFORMINA 850 mg en De-Ce 

 

- Entrar en el programa informático. Clicar en “añadir medicamento”, escribir GALVUS, 
seleccionar el medicamento correspondiente, la pauta posológica y en observaciones al 
medicamento escribir: 

 

“Con METFORMINA 850 mg equivale a EFFICIB 50/1000 mg c/12h” 

 

- Clicar en “añadir medicamento”, escribir METFORMINA, seleccionar el medicamento 
correspondiente, la pauta posológica y en observaciones al medicamento escribir: 
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“Con GALVUS 50 mg equivale a EFFICIB 50/1000 mg c/12h” 

 

- Seleccionar la línea MEDICAMENTO DOS y suspender el medicamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Medicamento de Utilidad Terapéutica Baja (UTB): Prescripción de MEDICAMENTO TRES 
y en observaciones aparece DOXIUM FUERTE 500 mg c/12h. Consultamos en la guía de 
intercambio terapéutico y vemos que es de UTB. 

 

- Entrar en el programa informático. Clicar en “Observaciones Generales” y escribir en la 
pestaña “otros”: 

 

“DOXIUM FUERTE 500 mg (dobesilato calcico) se suspende por ser de Utilidad Terapéutica 

Baja (UTB) durante la estancia hospitalaria” 

 

 

- Seleccionar la línea MEDICAMENTO TRES y suspender el medicamento. 

 

En la pantalla principal del programa aparecerá en “Observaciones Generales”: 
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B. VALIDACIÓN DE TRANSCRIPCIONES DE ENFERMERÍA 

 

El personal de enfermería dejará las prescripciones en las que haya realizado alguna 

sustitución directa de medicamentos para que las valide el farmacéutico. 

 

1. Consultar el listado de sustituciones directas de medicamentos 
2. Validar la sustitución realizada y firmar en la prescripción en papel 
3. Validar la línea transcrita por enfermería en el programa informático solo en los casos 

en los que el medicamento sustituido no aparecía en el programa. Por ejemplo:  
 

MEDICAMENTO UNO y en la observación pone DEZACOR 6 mg c/24h. Enfermería lo 

sustituye por ZAMENE 6 mg. El farmacéutico debe validar informáticamente la línea porque 

Dezacor no aparece en la base de datos del programa y el médico puede no saber que 

Zamene es lo mismo. 

 

Sin embargo, no se validará informáticamente la transcripción de enfermería si el 

medicamento sustituido aparecía en programa. Por ejemplo:  

 

MEDICAMENTO UNO y en la observación pone ENALAPRILO 5 mg. La enfermera suspende 

la línea “medicamento uno” y lo transcribe como “Enalaprilo” porque aparece en la base de 

datos del programa. En este caso el farmacéutico solo valida la transcripción firmando en la 

copia en papel, pero NO lo valida en el programa informático, porque el médico podía 

encontrar el medicamento si lo hubiera buscado. De este modo, cuando el médico entra 

otra vez en el tratamiento del paciente, le saldrá la sustitución realizada por enfermería en 

color amarillo y tendrá que validarla. 

 

 

El procedimiento para validar la transcripción de enfermería en el programa informático es 

el siguiente: 

 

- En la pantalla general del paciente identificaremos la línea transcrita por enfermería 

porque el campo “Prescrito Por” aparece en blanco: 
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- Poner el cursor encima de la línea a validar y pulsar el botón derecho del ratón. Pulsar en 

la opción “Validar Línea Prescripción”. 
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Anexo II: Medicamentos comprados à Farmácia de Oficina no ano de 2016 

 

Princípio Ativo Medicamento 

Quantidade 

pedida 

(unidades) 

Grupo Terapêutico 

Aceite de palma e aceite 

de coco 
Aceite Mct Nutricia 500 ml 1 Dietoterápico 

Acetato de cálcio anidro Royen 500 mg 60 caps 1 Hipofosfatémico 

Acexamato de zinco Copinal 300 mg 60 sobres 2 Antiulceroso 

Ácido Valpróico Depakine 200 mg 100 comp 1 Antiepilético 

Agomelatina Valdoxan 25 mg 28 comp 2 Antidepressivo 

Albendazol Eskazole 400 mg 60 comp 1 Antihelmíntico 

Aliskireno Rasilez 150 mg 1 Anti-hipertensor 

Amilorida + 

Hidroclorotiazida 
Ameride 5/50 60 comp 1 Diurético + Anti-hipertensor 

Amorolfina Amorolfina 50 mg 5 ml 1 Antifúngico 

Amoxicilina Amoxicilina 250 mg 120 ml 10 Antibacteriano (Penicilina) 

Baclofeno Lioresal 10 mg 30 c 4 Antiespasmódico 

Baclofeno Lioresal 25 mg 30 comp 1 Antiespasmódico 

Betametasona 
Celecrem V 0,5 mg/g 30 g 

crema  
2 

Anti-inflamatório 

corticosteroide 

Bifosfato de sódio + 

Cloreto de sódio + 

Hialuronato de sódio +    

Aquoral gotas 1 Lubrificante e Humectante 

Biotina + Cianocobalamina 

+ Piridoxina+Riboflavina + 

Tiamina + Pantotenato 

cálcico + Nicotinamida + 

Ácido Ascórbico 

Becozyme C Forte 1 Plurivitamínico 

Brimonidina Alphagan colirio 5 Antiglaucoma 

Brimonidina+Timolol Combigan 2/5 mg/ml colirio 2 Antiglaucoma 

Bromocriptina Parlodel 5 mg 50 caps 1 Antiparkinsoniano 

Budesonida Budesonida 200 mcg 1 
Antiasmático 

(glucocorticóide) 

Budesonida Intestifalk 50 caps 1 Anti-inflamatório intestinal  

Cabergolina Sogilen 1 mg 20 comp 1 Antiparkinsoniano 

Cafeína Durvitan 300 mg 10 caps 2 Psicoestimulante (xantina) 

Canagliflozina Invokana 100 mg 30 comp 1 Antidiabético oral 

Carbidopa+Levodopa Sinemet Plus 25/100 1 Antiparkinsoniano 

Carbimida Colme 60ml  2 Antialcoolismo 

Cefaclor Ceclor 250 mg 100 ml 6 
Antibacteriano 

(Cefalosporina) 

Cefixima Denvar 100mg/5ml 100 ml 1 
Antibacteriano 

(Cefalosporina) 

Cefixima Denvar 50 ml susp 2 
Antibacteriano 

(Cefalosporina) 

Celecoxib Celecoxib 200 mg 30 caps 1 
Anti-inflamatório, 

Analgésico, Antipirético 
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Ciclofosfamida Genoxal 50 mg 20 grageas 2 
Antineoplásico (agente 

alquilante) 

Cilostazol Ekistol 100 mg 56 c 2 Antiagregante plaquetário 

Ciprofloxacino Oftacilox Pomada oftalmica 1 
Antibacteriano 

(Fluoroquinolona) 

Clomipramina Anafranil 25 mg 28 comp 7 Antidepressivo Tricíclico 

Clomipramina Anafranil 75 mg 28 comp 1 Antidepressivo Tricíclico 

Clonidina Catapresan 30 comp 1 Anti-hipertensor   

Cloreto de sódio Oft.Cusi Antiedema 1 Antiedematoso 

Desloratidina Aerius Bucodispersable 1 Antialérgico 

Desmopresina Minurin Inyect 1 

Hormona antidiurética 

(análogo da arginia-

vasopresina) 

Desvenlafaxina Pristiq 50 mg 28 comp 6 Antidepressivo 

Dexametasona  Maxidex 5 ml oftalmico 1 Anti-inflamatório  

Dexametasona + Tiamina 

+ Lidocaína + 

Cianocobalamina 

Inzitan 6 amp 1 

Antialérgico, Anti-

inflamatório e 

Imunossupressor 

Dexketoprofeno Enantyum 25 mg 20 comp 2 
Analgésico, Anti-

inflamatório, Antipirético 

Digoxina Lanacordin pediatrico jarabe 1 Cardiotónico 

Doxazosina 
Doxazosina Normon 2 mg 

28 comp 
1 Para HBP, Anti-hipertensor 

Dronedarona Multaq 400 60 c 1 
Antiarrítmico de classe III, 

Antianginoso 

Eritromicina 
Eritrogobens 500 mg 20 

sobres 
1 Antibacteriano (Macrólido) 

Estreptodornasa + 

Estreptoquinasa 
Varidasa 40 comp 1 Trombolítico 

Etosuximida Etosuximida 250 mg 30c 1 Antiepilético 

Fenobarbital Luminaletas 30 comp 1 
Antiepilético, Hipnótico e 

Sedativo 

Fenoximetilpenicilina Penilevel 250 mg 20 sobres 1 
Antibiótico Beta-Lactamico 

(Penicilina) 

Ferroglicina Glutaferro 25 ml gotas 11 Antianémico 

Fludrocortisona Astonin 40 comp 1 
Mineralocorticóide e 

Glucocorticóide 

Flunarizina Sibelium 5 mg 30 c 1 
Antivertiginoso e para 

enxaquecas 

Fluvoxamina Dumirox 50 mg 30 comp 2 Antidepressivo 

Fosfato sódico monobásico Fosfato Sódico Monobásico 1 Laxante, Hipocalcemiante 

Galantamina Galnora 24 mg 28 c 1 Antidemência (Alzheimer) 

Ganciclovir Virgan Gel Oftalmico  2 Antivírico (Herpes) 

Hidroclorotiazida Esidrex 25 mg 20 comp 22 
Diurético, Anti-

hipertensor 

Hidrocortisona 
Hidroaltesona 20 mg 30 

comp 
1 

Antialérgico, Anti-

inflamatório e 

Imunossupressor 

Hidroxicloroquina Dolquine 200 mg 30 c 2 Antimalárico 

Indometacina Inacid 25 mg 50 caps 12 
AINE (Anti-inflamatório nao 

esteróide) 
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Isosorbida 
Uniket Retard 50 mg 30 

comp 
1 

Antianginoso, 

Vasodilatador periférico 

Lactobacillus acidophilus, 

Bifidobacterium infantis, 

Bifidobacterium bulgaricus, 

Lactobacillus casei, 

Bifidobacterium brevis, 

Streptococus termophilus, 

Lactobacillus rhamnosus 

Prodefen 10 sobres 2 Prebiótico e Probiótico 

Lactobacillus reuteri Reuteri gotas 1 Prebiótico e Probiótico 

Leflunomida 
Leflunomida Normon 10 mg 

30 c 
1 Antirreumático 

Leflunomida Arava 100 mg 30 comp 1 Antirreumático 

Leflunomida Arava 20 mg 30 comp 1 Antirreumático 

Levetiracetam 
Levetiracetam 250 mg 60 

comp 
10 Antiepilético 

Levodopa + Carbidopa + 

Entacapona 
Stalevo 125/31,25/200 1 Antiparkinsoniano 

Levodopa + Carbidopa + 

Entacapona 
Stalevo 50/12,5/200 1 Antiparkinsoniano 

Lormetazepan Noctamid 1 mg comp 5 Hipnótico e Ansiolítico 

Maprotilina Ludiomil 25 mg 30 c 1 Antidepressivo Tricíclico 

Mebendazol Lomper 100 mg 6 comp 5 Antihelmíntico 

Mesalazina 
Claversal 500 mg 100 

supos 
1 Anti-inflamatório intestinal  

Mesalazina Salofalk 4 g 7 enemas 1 Anti-inflamatório intestinal  

Mesalazina Mezavant 1200 mg 60 comp 1 Anti-inflamatório intestinal  

Metildopa Aldomet 250 mg 60 c 1 Anti-hipertensor 

Metilprednisolona Urbason 4 mg 30 comp 1 

Antialérgico, Anti-

inflamatório e 

Imunossupressor 

Metilprednisolona Urbason 16 mg 30 comp 1 

Antialérgico, Anti-

inflamatório e 

Imunossupressor 

Metoclopramida Primperan 10 mg  2 Antiemético 

Metotrexato 
Metotrexato 2,5 mg 50 

comp 
1 

Imunossupressor, Anti-

neoplásico e 

Antirreumático 

Mezcla de aminoácidos 
Nutramigen Puramino 

Neutro 
3 Dietoterápico 

Minoxidilo Loniten 10 mg 30 comp 2 
Anti-hipertensor e 

vasodilatador periférico 

Montelukast Singulair 4 mg sobres 1 Antiasmático 

Moxonidina Moxon 0,4 mg 30c 2 Anti-hipertensor 

Moxonidina Moxon 0,3 30 comp 2 Anti-hipertensor 

Moxonidina Moxon 0,2 mg 30 comp 1 Anti-hipertensor 

Nicotina Nicorette 14 parches 1 Antitabágico 

Nitroglicerina Rectogesic 30 g pomada 3 

Tratamento de 

hemorróidas e fissuras 

nasais 

Paricalcitol Paricalcitol 1 mcg 28 caps 2 
Agente Antiparatiroideu 

(análogo da Vit.D) 
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Paricalcitol Zemplar 1 mcg 28 caps 1 
Agente Antiparatiroideu 

(análogo da Vit.D) 

Paromomicina Humatin soluc oral 60 ml 1 
Antibacteriano 

(Aminoglicosídeo) 

Pioglitazona Actos 15 mg 28 comp 1 Antidiabético oral 

Poli(sulafto de 

carboximetilglucose) 

Cacicol Cic. Corneal 5 

unidosis 
1 Cicatrizante corneal 

Pramipexol Mirapexin 1,05 mg 30 c 1 Antiparkinsoniano 

Promestrieno Colpotrofin 10 mg/g 1 Estrogénio 

Racecadotrilo Tiorfan 100 mg 20 caps 2 
Antidiarreico, antisecretor 

intestinal 

Ranolazina  Ranexa 375 mg 60 comp 5 Antianginoso 

Ranolazina  Ranexa 500 mg 60 c 3 Antianginoso 

Ranolazina  Ranexa 750 mg 60 comp 1 Antianginoso 

Rasagilina Azilect 1 mg 30 comp 2 Antiparkinsoniano 

Rasagilina Rasagilina mg 30 comp 1 Antiparkinsoniano 

Rifampicina Rifaldin 300 mg 24 c 1 Antibacteriano 

Rifaximina Spiraxin 200 mg 12 c 24 Antibacteriano 

Risperidona Risperdal 3 mg 60 comp 3 Antipsicótico 

Rivastigmina Exelon soluc 1 
Antidemência (Alzheimer - 

inibidor da AchE) 

Ropinirol Ropinirol 2 mg 84 c 1 Antiparkinsoniano 

Ropinirol Requip Prolib 8 mg 28 c 1 Antiparkinsoniano 

Ropinirol Requip Prolib 2 mg 28 c 1 Antiparkinsoniano 

Rotigotina Neupro 2 mg 28 p 1 Antiparkinsoniano 

Rotigotina Neupro 4 mg 28 parches 2 Antiparkinsoniano 

Rotigotina Neupro 8 mg 28 p 1 Antiparkinsoniano 

Saccharomyces boulardi Ultra-levura 50 mg 50 caps 2 Antidiarreico 

Salmeterol + Fluticasona Seretide 25/125 1 

Antiasmático 

(broncodilatador+anti-

inflamatório) 

Sulfasalazina Salazopyrina 500 mg 50 c 2 Anti-inflamatório intestinal  

Sumatriptan 
Imigran 10 mg sol. Pulv. 

Nasal 
1 Para enxaquecas 

Tetrabenazina Nitoman 25 mg 112 comp 1 
Inibidor da recaptaçao de 

monoaminas 

Tiagabina Gabitril 15 mg 100 comp 1 Antiepilético 

Tiamina Benerva 300 mg 20 comp 1 Vitamina B1 

Ticlopidina 
Ticlopidina Normon 250 mg 

20 c 
1 Antiagregante plaquetário 

Varfarina Aldocumar 3 mg 40 comp 1 Anticoagulante 

Venlafaxina 
Venlafaxina Normon 37,5 

mg 60 c 
1 Antidepressivo 

Zonisamida Zonegran 25 mg 14 caps 1 Antiepilético 

 Casenbiotic 10 sobres 2 Prebiótico e Probiótico 
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Anexo III: Lista de medicamentos que existem da Farmácia de Oficina 

 

MEDICAMENTO PRINCIPIO ATIVO GRUPO TERAPEUTICO 

Axura 5 mg/pulsación sol 

oral 

Cloridrato de Memantina Antidemência (Alzheimer) 

Cacicol gotas  Poli(sulfato de carboximetilglucose) Lubrificante e 

humectante ocular 

Claversal 500 mg supos Mesalazina Anti-inflamatório intestinal 

Colme 60 ml gotas orais Cianamida Antialcoolismo 

Etosuximida Faes 250 mg 

caps 

Etosuximida Antiepilético 

Flagyl 125mg/5ml susp oral Benzoato de Metronidazol Antibacteriano 

Invokana 100 mg comp Canagliflozina Antidiabético oral 

Mezavant 1200 mg comp Mesalazina Anti-inflamatório intestinal 

Nicorette clear 15mg/16h 

parches transd 

Nicotina Antitabágico 

Humatin sol oral Paromomicina Antibacteriano 

Salofalk 4g/60ml susp retal Mesalazina Anti-inflamatório intestinal 

Actos 15 mg comp Pioglitazona Antidiabético oral 

Aldocumar 1 mg comp Varfarina sódica Anticoagulante 

Aldocumar 3 mg comp Varfarina sódica Anticoagulante 

Aldomet 250 mg comp Metildopa Anti-hipertensor 

Amantadina Level 100 mg 

caps 

Amantadina Antivírico e 

Antiparkinsoniano 

Anafranil 10 mg grageas Clomipramina Antidepressivo Tricíclico 

Anafranil 25 mg comp Clomipramina Antidepressivo Tricíclico 

Anafranil 75 mg comp Clomipramina Antidepressivo Tricíclico 

Ancotil 500 mg comp Flucitosina Antifúngico 

Androcur 50 mg comp Acetato de Ciproterona Antiandrogéneo 

Antabus 250 mg comp Disulfiramo Antialcoolismo 

Arava 20 mg comp Leflunomida Antirreumático 

Arava 100 mg comp Leflunomida Antirreumático 

Artane 2 mg comp Trihexifenidilo Antiparkinsoniano 

Artrinovo 100 mg supos Indometacina AINE (Anti-inflamatório 

nao esteróide) 

Astonin 0,1 mg comp Fludrocortisona Mineralocorticóide e 

Glucocorticóide 

Azalia 75 mcg comp Desogestrel Anticonceptivo 

Azilect 1 mg comp Rasagilina Antiparkinsoniano 

Benerva 300 mg comp  Tiamina (Vit.B1) Vitamina 

Catapresan 0,150 mg comp Clonidina Anti-hipertensor 

Danatrol 100 mg caps Danazol Hormona sexual 

Dapson-Fatol 50 mg comp Dapsona Antimalárico 

Depakine Crono 300 mg 

comp 

Ácido Valpróico Antiepilético 

Dinisor 60 mg ½ comp Diltiazem Bloqueador dos canais 

de cálcio, Antiarrítmico 

Dolquine 200 mg comp Hidroxicloroquina Antimalárico 

Dumirox 50 mg comp  Fluvoxamina Antidepressivo 

Dumirox 50 mg ½ comp Fluvoxamina Antidepressivo 

Eskazole 400 mg comp Albendazol Antihelmíntico 

Ekistol 100 mg comp Cilostazol Antiagregante plaquetário 
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Fosfato Sódico Monobásico 

sobres 

Fosfato Sódico Monobásico Complemento alimentício 

Galnora 24 mg caps Galantamina Antidemência (Alzheimer) 

Hidroaltesona 20 mg comp Hidrocortisona Antialérgico, Anti-

inflamatório e 

Imunossupressor 

Hidroaltesona 20 mg ½ 

comp 

Hidrocortisona Antialérgico, Anti-

inflamatório e 

Imunossupressor 

Hidroaltesona 20 mg ¼ 

comp 

Hidrocortisona Antialérgico, Anti-

inflamatório e 

Imunossupressor 

Intestifalk 3 mg caps Budesonida Antiasmático 

(glucocorticóide) 

Intestifalk Uno 9 mg 

granulado 

Budesonida Antiasmático 

(glucocorticóide) 

Levetiracetam Normon 250 

mg comp 

Levetiracetam Antiepilético 

Leflunomida Normon 10 mg 

comp 

Leflunomida Antirreumático 

Lioresal 10 mg comp Baclofeno Antiespasmódico 

Lioresal 25 mg comp Baclofeno Antiespasmódico 

Loniten 10 mg comp Minoxidilo Anti-hipertensor e 

vasodilatador periférico 

Ludiomil 25 mg comp Maprotilina Antidepressivo Tricíclico 

Minurin Flas 120 mcg 

liofilizado oral 

Desmopresina Hormona antidiurética 

(análogo da arginia-

vasopresina) 

Mirapexin 0,18 mg comp Pramipexol Antiparkinsoniano 

Mirapexin 1,05 mg comp Pramipexol Antiparkinsoniano 

Moxon 0,2 mg comp Moxonidina Anti-hipertensor 

Moxon 0,3 mg comp Moxonidina Anti-hipertensor 

Moxon 0,4 mg comp Moxonidina Anti-hipertensor 

Multaq 400 mg comp Dronedarona Antiarrítmico de classe 

III, Antianginoso 

Mysoline 250 mg comp  Primidona Antiepilético e Sedativo 

Mysoline 250 mg ½ comp  Primidona Antiepilético e Sedativo 

Neutro 2mg/24h parche 

transd 

Rotigotina Antiparkinsoniano 

Neutro 4mg/24h parche 

transd 

Rotigotina Antiparkinsoniano 

Neutro 8mg/24h parche 

transd 

Rotigotina Antiparkinsoniano 

Nitoman 25 mg comp Tetrabenazina Inibidor da recaptaçao de 

monoaminas 

Noiafren 10 mg comp Clobazam Ansiolítico 

(benzodiazepina) 

Parlodel 2,5 mg comp Bromocriptina Antiparkinsoniano 

Parlodel 5 mg caps Bromocriptina Antiparkinsoniano 

Pepsamar 233 mg comp Hidróxido de Alumínio Antiácido 

Pentasa 1 g supos Mesalazina Anti-inflamatório intestinal 

Ranexa 375 mg comp Ranolazina Antianginoso 

Ranexa 500 mg comp Ranolazina Antianginoso 

Ranexa 750 mg comp Ranolazina Antianginoso 
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Rasagilina ratio 1 mg comp Rasagilina Antiparkinsoniano 

Rasilez 150 mg comp Aliskireno Anti-hipertensor 

Renagel 800 mg comp Sevelamer Hipofosfatémico 

Requip 0,25 mg comp Ropinirol Antiparkinsoniano 

Requip prolib 2 mg comp Ropinirol Antiparkinsoniano 

Requip prolib 4 mg comp Ropinirol Antiparkinsoniano 

Requip prolib 8 mg comp Ropinirol Antiparkinsoniano 

Ropinirol 2 mg ½ comp Ropinirol Antiparkinsoniano 

Royen 500 mg caps Acetato Cálcico Hipofosfatémico 

Pristiq 50 mg comp Desvenlafaxina Antidepressivo 

Plurimen 5 mg comp Selegilina Antiparkinsoniano 

Salagen 5 mg comp Pilocarpina Parassimpaticomimético 

(agonista colinérgico 

muscarínico) 

Salazopyrina 500 mg comp Sulfasalazina Anti-inflamatório intestinal 

Sogilen 1 mg comp Cabergolina Antiparkinsoniano 

Spiraxin 200 mg comp Rifaximina Antibacteriano 

Stalevo 50/12,5/200 mg 

comp 

Levodopa+Carbidopa+Entacapona Antiparkinsoniano 

Stalevo 125/31,25/200 mg 

comp 

Levodopa+Carbidopa+Entacapona Antiparkinsoniano 

Ticlopidina Normon 250 mg 

comp 

Ticlopidina Antiagregante plaquetário 

Tiorfan 100 mg caps  Racecadotrilo Antidiarreico, antisecretor 

intestinal 

Valdoxan 25 mg comp Agomelatina Antidepressivo 

Venlafaxina Normon 37,5 

mg comp 

Venlafaxina Antidepressivo 

Yurelax 100 mg caps Ciclobenzaprina Relaxante muscular 

Zemplar 1 mcg caps Paricalcitol Agente Antiparatiroideu 

Zinosal 12,5 mg comp Tianeptina sódica Antidepressivo 

Zonegran 25 mg caps Zonisamida Antiepilético 

Zonegran 50 mg caps Zonisamida Antiepilético 

Zonegran 100 mg caps Zonisamida Antiepilético 
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Anexo IV: Medicamentos Antineoplásicos: revisão 

 

Fármacos Antineoplásicos 

Índice 
 

Fármacos anti-EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) 1 

- Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM)  1 

1. Gefitinib 1 

2. Erlotinib 1 

3. Afatinib 1 

- Cáncer colorrectal 2 

1. Cetuximab 2 

2. Panitumumab 2 

Fármacos anti-HER2/neu (receptor HER2) 3 

- Cáncer de mama 3 

1. Trastuzumab 3 

2. Trastuzumab emtansina (T-DM1) 4 

3. Pertuzumab 4 

4. Lapatinib 4 

Fármacos anti-VEGF (factor de crecimiento del endotelio vascular) 6 

- Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), cáncer colorrectal, cáncer renal, cáncer de mama, cáncer 

de ovario e cáncer de cervix 
6 

1. Bevacizumab 6 

2. Aflibercept 7 

Fármacos anti-VEGFR (receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular) 7 

- Cáncer gástrico 7 

1. Ramucirumab 7 

2. Regorafenib 8 

- Cáncer colorrectal 8 

1. Ramucirumab 8 

2. Regorafenib 9 

- Cáncer de pulmon no microcítico (CPNM) 9 

1. Ramucirumab 9 

- Carcinoma hepatocelular 10 

1. Sorafenib 10 

Fármacos anti-VEGF(R)/m-TOR (inhibidores de múltiples receptores tirosina quinasa) 10 

- Cáncer renal 10 

1. Sunitinib 10 

2. Sorafenib 11 

3. Axitinib 11 

4. Pazopanib 12 

5. Everolimus 12 

6. Temsirolimus 13 

Fármacos anti-VEGFR/RET (receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular/ oncogén 

reorganizado durante la transfección) 
14 

- Cáncer de tiroides 14 

1. Vandetanib 14 

2. Lenvatinib 14 

Fármacos anti-CDK4/6 (quinasa dependiente de ciclina 4/ciclina 6 15 

- Cáncer de mama 15 

1. Palbociclib 15 

Fármacos anti-c-Kit (transmembrane tyrosine kinase (CD117)) 16 

- Tumor de estroma gastrointestinal 16 

1. Imatinib 16 

Fármacos anti-EML4-ALK/ROS1 (receptor tirosina quinasa del linfoma anaplásico) 17 

- Cáncer de pulmon no microcítico (CPNM) 17 

1. Crizotinib 17 

2. Ceritinib 18 

Fármacos anti-BRAF (V-RAF homólogo B1 del oncogén viral del sarcoma murino) 19 

- Cáncer de piel (melanoma) 19 

1. Vemurafenib 19 

2. Dabrafenib 19 

Fármacos anti-MEK (mitogen-activated extracellular signal regulated kinase) 20 

- Cáncer de piel (melanoma) 20 

1. Trametinib 20 

Fármacos anti-PARP (poli ADP-ribosa polimerasa) 21 

- Cáncer de ovarios e cáncer de mama (tumores BCRA) 21 

1. Olaparib 21 

IMUNOTERAPIA 22 

Fármacos anti-CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte antigen-4) 22 

- Cáncer de piel (melanoma) 22 

1. Ipilimumab 22 

Fármacos anti-PD-1/PD-L1 (receptor de muerte programada 1) 23 

- Cáncer de piel (melanoma) 23 

1. Nivolumab 23 
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2. Pembrolizumab 23 

- Cáncer de pulmon no microcítico (CPNM) 24 

1. Nivolumab 24 

2. Pembrolizumab 24 

- Cáncer de células renales  25 

1. Nivolumab 25 

REFERENCIAS 25 

 

 

Fármacos anti-EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico): 

➢ Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) 
 

1. Gefitinib (Iressa® 250 mg comprimidos) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado o metastásico con 

mutaciones activadoras EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico). 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: 1 comprimido de 250 mg una vez al día. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor reversible del dominio tirosina-quinasa del EGFR (TKI-EGFR). 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: diarrea, vómitos, náuseas, estomatitis, anorexia y reacciones cutáneas (incluyendo 

rash, acné, sequedad cutánea y prurito). 

 

Interacciones:  

Inhibidores potentes de la actividad del CYP3A4 pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de gefitinib: 

ketoconazol, posaconazol, voriconazol, inhibidores de la proteasa, claritromicina, telitromicina. 

Indutores de la actividad del CYP3A4 pueden disminuir las concentraciones plasmáticas de gefitinib: fenitoína, 

carbamazepina, rifampicina, barbitúricos o la Hierba de San Juan, Hypericum perforatum. 

Sustancias que causan elevación prolongada significativa en el pH gástrico pueden reducir las concentraciones 

plasmáticas de gefitinib: antiácidos. 

Otras: en algunos pacientes que toman concomitantemente warfarina se han notificado elevaciones del Ratio 

Internacional Normalizado (INR) y/o acontecimientos hemorrágicos. 

 

Precio de 1 caja de 30 comprimidos de 250 mg: 1967,66€.  

 

2. Erlotinib (Tarceva® 25, 100,150 mg comprimidos) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado en el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón no 

microcítico (CPNM) localmente avanzado o metastásico con mutaciones activadoras EGFR. Está también indicado como 

tratamiento de mantenimiento de pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico con mutaciones activadoras 

de EGFR y enfermedad estable después de un régimen quimioterápico de primera línea. También está indicado en el 

tratamiento de pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico tras fallo, al menos, a un tratamiento 

quimioterápico anterior. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: 1 comprimido de 150 mg una vez al día. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor reversible del dominio tirosina-quinasa del EGFR (TKI-EGFR). 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: rash, prurito, diarrea, náuseas, vómitos, infecciones, anorexia, queratoconjuntivitis 

seca, conjuntivitis, disnea, tos y fatiga. 

 

Interacciones:  

Anticoagulantes derivados de la cumarina: como la warfarina, que produjeron aumentos en el INR y hemorragias. 

Estatinas: puede aumentar el riesgo de miopatía, incluyendo rabdomiolisis, 

Fumadores: existe una reducción significativa en la concentración plasmática de erlotinib en fumadores en comparación 

con no fumadores. 

Inhibidores de la P-glicoproteína (gp-P): ciclosporina y verapamilo pueden producir una alteración en la distribución y/o 

eliminación de erlotinib (esto es substrato de la gp-P). 

Medicamentos que alteran el pH: omeprazol disminuyó la exposición y la concentración máxima de erlotinib. 

Carboplatino/Paclitaxel: erlotinib incrementa las concentraciones de platino. 

Capecitabina: puede incrementar la concentración de erlotinib. 

 

Precio de 1 caja de 30 comprimidos de 25 mg: 432,92€. 

Precio de 1 caja de 30 comprimidos de 100 mg: 1533,10€. 
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Precio de 1 caja de 30 comprimidos de 150 mg: 1888,95€. 

 

 

3. Afatinib (Giotrif® 20, 30, 40, 50 mg comprimidos) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado o metastásico con 

mutaciones activadoras EGFR. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: 40 mg una vez al día. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor potente, selectivo e irreversible de la familia de proteínas ErbB (receptores tirosina-

quinasa, clase I). 

 

Efectos Adversos: Diarrea, erupciones/acné, estomatitis, alteraciones en las uñas, alteraciones oculares, náuseas, 

vómitos, epistaxis, elevación de enzimas hepáticos, tos, cefalea, dolor de espalda, nasofaringitis, estreñimiento, pirexia, 

infección del tracto respiratorio superior y mareos. 

 

Interacciones:  

Inhibidores de la gp-P: aumentan la exposición a afatinib. 

Inductores de la gp-P: diminuyen la exposición a afatinib. 

Transportador BCRP: Afatinib es un sustrato y un inhibidor del transportador BCRP, puede aumentar la biodisponibilidad 

de sustratos de la BCRP administrados por vía oral (rosuvastatina y sulfasalazina). 

Alimentos: comida rica en grasas y afatinib dio lugar a una disminución significativa de la exposición a afatinib. 

 

Precio de 1 caja de 28 comprimidos de 20 mg: 1654,15€. 

Precio de 1 caja de 28 comprimidos de 30 mg: 1731,49€. 

 

No existe evidencia directa que establezca la superioridad o la equivalencia entre afatinib, erlotinib 

y gefitinib en primera línea de tratamiento de pacientes con CPNM en estadio avanzado o metastásico, con 

mutaciones activadoras del EGFR. Los tres inhibidores de la tirosina-quinasa (TKIs) pueden considerarse 

alternativas válidas. 

Si bien tanto erlotinib, gefitinib como afatinib incluyen en su autorización el uso en pacientes con 

CPNM localmente avanzado o metastásico con mutaciones activadoras del EGFR que hayan recibido una 

primera línea de tratamiento con quimioterapia y que no hayan sido tratados previamente con TKIs, la mayor 

evidencia clínica disponible actualmente en base al número de pacientes tratados, haría de erlotinib o 

gefitinib opciones de mayor solidez en esta segunda línea. No se recomienda el uso de afatinib como 

tratamiento de tercera o cuarta línea. 

 

➢ Cáncer colorrectal 
 

1. Cetuximab (Erbitux® 5 mg/ml solución para perfusión) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico, con expresión 

del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), con gen RAS de tipo nativo: 

- en combinación con quimioterapia basada en irinotecán. 

- en primera línea en combinación con FOLFOX (línea de quimioterapia indicada para el tratamiento de cánceres del 

aparato digestivo: FOL (ácido folínico), F (fluorouracilo) y OX (oxaliplatino)). 

- en monoterapia en aquellos pacientes en los que haya fracasado el tratamiento con oxaliplatino e irinotecán y que no 

toleren irinotecán. 

 

Vía de administración: Intravenosa. 

 

Posología: Una vez a la semana. La primera dosis es de 400 mg de cetuximab por m² de superficie corporal. Todas las 

dosis semanales posteriores son de 250 mg de cetuximab por m² cada una. 

 

Mecanismo de Acción: Anticuerpo IgG1 monoclonal quimérico que bloquea la unión de los ligandos endógenos al 

EGFR, lo que provoca la inhibición de la función del receptor. 

 

Efectos Adversos: Principales: reacciones cutáneas (erupción acneiforme, prurito, sequedad cutánea, descamación, 

hipertricosis o trastornos ungueales), hipomagnesemia, reacciones relacionadas con la perfusión y aumento en los 

niveles de enzimas hepáticas (ASAT, ALAT, fosfatasa alcalina). Otras frecuentes: deshidratación, especialmente 

secundaria a diarrea o mucositis, hipocalcemia, anorexia que puede llevar a disminución del peso, cefalea, conjuntivitis, 

diarrea, náuseas, vómitos. 
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Interacciones:  

Combinación con platino: la frecuencia de la leucopenia grave o de la neutropenia grave puede ser mayor y, por tanto, 

puede llevar a una tasa más alta de complicaciones infecciosas como neutropenia febril, neumonía y sepsis. 

Combinación con fluoropirimidinas: la frecuencia de isquemia cardiaca, incluidos infarto de miocardio e insuficiencia 

cardiaca congestiva, y la frecuencia del síndrome mano-pie (eritrodisestesia palmoplantar) fueron más altas con esta 

combinación. 

Combinación con capecitabina y oxaliplatino: la frecuencia de la diarrea grave puede verse incrementada con esta 

combinación. 

 

Precio de 1 vial de 20 ml: 174,13€. 

 

2. Panitumumab (Vectibix® 20 mg/ml concentrado para solución para perfusión) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma colorrectal metastático 

(CCRm) con gen RAS no mutado (wild-type):  

- en primera línea en combinación con FOLFOX (FOL (ácido folínico), F (fluorouracilo) y OX (oxaliplatino)) o FOLFIRI (FOL 

(ácido folínico), F (fluorouracilo) y IRI (irinotecán)). 

- en segunda línea en combinación con FOLFIRI en pacientes que han recibido primera línea con quimioterapia basada 

en fluoropirimidinas (excepto irinotecán).  

- en monoterapia tras el fracaso de regímenes de quimioterapia que contengan fluoropirimidina, oxaliplatino e irinotecán. 

 

Vía de administración: Intravenosa. 

 

Posología: 6 mg/kg de peso corporal, administrada una vez cada dos semanas. Antes de la perfusión, Vectibix debe 

diluirse en una solución inyectable de cloruro de sodio 9 mg/ml (0,9%) hasta obtener una concentración final que no 

exceda los 10 mg/ml. 

 

Mecanismos de Acción: Anticuerpo monoclonal IgG2 completamente humano que se une con gran afinidad y 

especificidad al EGFR humano y inhibe la autofosforilación del receptor inducida por todos los ligandos conocidos del 

EGFR. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: reacciones cutáneas (erupción, dermatitis acneiforme, prurito, eritema y sequedad 

en la piel), trastornos gastrointestinales (diarrea, náuseas, vómitos, estreñimiento y dolor abdominal), trastornos 

generales (fatiga, pirexia), trastornos del metabolismo y de la nutrición (anorexia), infecciones y infestaciones 

(paroniquia),  anemia, insomnio, conjuntivitis. 

 

Interacciones: 

Combinación con quimioterapia que contenga IFL (irinotecan, fluorouracilo y leucovorina) o con combinaciones de 

bevacizumab y quimioterapia: se ha observado una elevada incidencia de diarrea grave cuando se administró 

panitumumab en combinación con IFL y un aumento de la toxicidad y del número de muertes cuando se combinó 

panitumumab con bevacizumab y quimioterapia. 

Combinación con quimioterapia que contenga oxaliplatino: está contraindicada en pacientes con CCRm con RAS mutado 

o en los que el estado de RAS en CCRm sea desconocido; se observó una disminución en la supervivencia libre de 

progresión y en la supervivencia global en un ensayo clínico en pacientes con tumores con RAS mutado que recibieron 

panitumumab y FOLFOX. 

 

Precio de 1 vial de 20 ml: 1390,05€. 

Precio de 1 vial de 5 ml: 347,51€. 

 

 

Fármacos anti-HER2/neu (receptor HER2): 

➢ Cáncer de mama 
 

1. Trastuzumab (Herceptin® 150 mg polvo para concentrado para solución para perfusión, 
600 mg/5 ml solución inyectable) 

 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado en el cáncer de mama, tanto en estadios precoces (como terapia adyuvante o 

neo-adyuvante) como en la enfermedad avanzada en líneas precoces y avanzadas de tratamiento. Está indicado para el 

tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama metastático (CMM) HER2 positivo: 

- en monoterapia para el tratamiento de aquellos pacientes que hayan recibido al menos dos regímenes quimioterápicos 

para su enfermedad metastásica; 

- en combinación con paclitaxel para el tratamiento de aquellos pacientes que no hayan recibido quimioterapia para su 

enfermedad metastásica y en los cuales no esté indicado un tratamiento con antraciclinas; 

- en combinación con docetaxel para el tratamiento de aquellos pacientes que no hayan recibido quimioterapia para su 

enfermedad metastásica; 

- en combinación con un inhibidor de la aromatasa para el tratamiento de pacientes posmenopáusicas con CMM y 

receptor hormonal positivo, que no hayan sido previamente tratadas con trastuzumab. 
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Vía de administración: Intravenosa. 

 

Posología en cáncer de mama precoz: Pauta cada 3 semanas: la dosis de inicio recomendada de Herceptin es de 8 

mg/kg de peso; la dosis de mantenimiento recomendada de Herceptin es de 6 mg/kg de peso cada tres semanas, 

comenzando tres semanas después de la dosis de inicio. Pauta semanal: se debe administrar una dosis inicial de 4 

mg/kg seguida de 2 mg/kg cada semana, de forma concomitante con paclitaxel tras quimioterapia con doxorubicina y 

ciclofosfamida. 

 

Posología en cáncer de mama metastásico: Pauta cada 3 semanas: la dosis de inicio recomendada es de 8 mg/kg de 

peso; la dosis de mantenimiento recomendada es de 6 mg/kg de peso cada tres semanas, comenzando tres semanas 

después de la dosis de inicio. Pauta semanal: la dosis de inicio recomendada de Herceptin es de 4 mg/kg de peso; la 

dosis semanal de mantenimiento recomendada de Herceptin es de 2 mg/kg de peso, comenzando una semana después 

de la dosis de inicio. Administración en combinación con paclitaxel o docetaxel: en los estudios pivotales el paclitaxel o 

el docetaxel fueron administrados el día siguiente tras la dosis de inicio de Herceptin e inmediatamente tras las dosis 

siguientes de Herceptin si la dosis precedente de Herceptin fue bien tolerada. Administración en combinación con un 

inhibidor de la aromatasa: en el estudio pivotal se administró Herceptin junto con anastrozol desde el día 1; no hubo 

restricciones acerca de cómo administrar en el tiempo Herceptin y anastrozol. 

 

Mecanismo de Acción: Anticuerpo monoclonal IgG1 anti-Her-2 que ha demostrado actividad antitumoral solo y asociado 

a tratamiento con quimioterapia y hormonoterapia. 

 

Efectos Adversos: Más graves y/o frecuentes: disfunción cardiaca, reacciones relacionadas con la perfusión, 

hematotoxicidad (neutropenia, anemia, trombocitopenia), infecciones, reacciones adversas pulmonares, trastornos del 

metabolismo y de la nutrición (anorexia, disminución de peso), trastornos psiquiátricos (insomnio), trastornos del sistema 

nervioso (temblor, vértigo,  cefalea, parestesia., disgeusia, neuropatía periférica), trastornos gastrointestinales (diarrea  

vómitos, náuseas, hinchazón labial, dolor abdominal, dispepsia  estreñimiento, estomatitis), entre otros. 

 

Interacciones: No tiene. 

 

Precio del polvo de 150 mg: 527,32€. 

Precio de 1 vial de 5 ml (600mg/5ml): 1326,04€. 

 

2. Trastuzumab emtansina (T-DM1) (Kadcyla® 100, 160 mg polvo para concentrado para 
solución para perfusión) 

 

Indicaciones Terapéuticas: Está indicado en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama 

Her2 positivo localmente avanzado irresecable o metastásico, que han recibido previamente trastuzumab y un taxano 

por separado o en combinación. 

 

Vía de administración: Intravenosa. 

 

Posología: La dosis de trastuzumab emtansina recomendada es de 3,6 mg/kg de peso corporal, administrada en 

perfusión intravenosa cada 3 semanas (ciclos de 21 días). 

 

Mecanismo de Acción: Anticuerpo conjugado entre trastuzumab y quimioterapia. Se trata por tanto de la unión covalente 

entre trastuzumab, un anticuerpo IgG1 humanizado anti-Her-2 y emtansina, un citotóxico inhibidor de microtúbulo 

derivado de la maytansina, un macrólido que puede aislarse de las plantas del género Maytenus. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: trombocitopenia, astenia, hipertransaminasemia, cefalea, mialgias, náuseas y 

estreñimiento; Severos más frecuentes: astenia, mialgias, trombocitopenia, hipopotasemia, hipertransaminasemia, 

anemia y neutropenia. 

 

Interacciones: No tiene. 

 

Precio del polvo de 100 mg: 1635,44€. 

 

3. Pertuzumab (Perjeta® 420 mg concentrado para solución para perfusión) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Pertuzumab tiene actualmente dos indicaciones:  

- en combinación con trastuzumab y docetaxel, para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama localmente 

recidivante irresecable o metastásico HER2 positivo, que no han recibido tratamiento previo anti-HER2 o quimioterapia 

para la enfermedad metastásica; 

- en combinación con trastuzumab y quimioterapia para el tratamiento neoadyuvante de pacientes adultos con cáncer de 

mama HER2-positivo, localmente avanzado, inflamatorio, o en estadio temprano con alto riesgo de recaída. 

 

Vía de administración: Intravenosa. 

 

Posología: La dosis de carga inicial recomendada de Perjeta es de 840 mg, administrados en una perfusión intravenosa 

de 60 minutos, seguida luego cada 3 semanas de una dosis de mantenimiento de 420 mg administrada durante un 

periodo de 30 a 60 minutos. Cuando se administre con Perjeta la dosis de carga inicial recomendada de trastuzumab es 
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8 mg/kg de peso corporal administrada en perfusión intravenosa seguida luego cada 3 semanas de una dosis de 

mantenimiento de 6 mg/kg de peso corporal. Cuando se administre con Perjeta la dosis inicial recomendada de docetaxel 

es de 75 mg/m2, administrada en lo sucesivo en una pauta cada 3 semanas. La dosis de docetaxel puede aumentarse a 

100 mg/m2 en los ciclos posteriores si la dosis inicial se tolera bien (la dosis de docetaxel no se debe aumentar cuando 

se utilice en combinación con carboplatino, trastuzumab y Perjeta). 

 

Mecanismo de Acción: Anticuerpo monoclonal humanizado recombinante IgG1 inhibidor de la actividad tirosina-kinasa 

presente en el dominio citoplasmático de Her-1/Her-2.  

 

Efectos Adversos:  

Combinación con trastuzumab: diarrea, astenia, náuseas y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. 

Combinación con trastuzumab+docetaxel: diarrea, rash, mucositis, prurito, cefalea, sequedad cutánea y neutropenia 

febril. 

 

Interacciones: No tiene. 

 

Precio de 1 vial de 14 ml: 2289,39€. 

 

4. Lapatinib (Tyverb® 250 mg comprimidos) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama, cuyos tumores 

sobre-expresan HER2 (ErbB2): 

- en combinación con capecitabina, en pacientes con enfermedad avanzada o metastásica con progresión tras haber 

recibido tratamiento previo; 

- en combinación con trastuzumab en pacientes con enfermedad metastásica y receptor hormonal negativo que han 

progresado durante tratamiento(s) previo(s) de trastuzumab en combinación con quimioterapia; 

- en combinación con un inhibidor de aromatasa en mujeres posmenopáusicas que padecen enfermedad metastásica 

con receptores hormonales positivos, para las cuales la quimioterapia no es adecuada (no se dispone de datos sobre la 

eficacia de esta combinación frente a trastuzumab en combinación con un inhibidor de aromatasa, para esta población 

de pacientes). 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: Combinación Tyverb/capecitabina: la dosis recomendada de Tyverb es de 1250 mg (es decir, cinco 

comprimidos) una vez al día de manera continuada; la dosis recomendada de capecitabina es de 2000 mg/m2/día, 

tomada en 2 dosis separadas cada 12 horas, en los días 1-14, en ciclos de 21 días. Combinación Tyverb/trastuzumab: 

la dosis recomendada de Tyverb es de 1000 mg (es decir, cuatro comprimidos) una vez al día de manera continuada; la 

dosis de inicio recomendada de trastuzumab es de 4 mg/Kg administrados mediante una perfusión por vía intravenosa 

(IV), seguido de 2 mg/Kg IV semanalmente. Combinación Tyverb/inhibidor de aromatasa: la dosis recomendada de 

Tyverb es 1500 mg (es decir, seis comprimidos) una vez al día de manera continuada. 

 

Mecanismo de Acción: Anticuerpo monoclonal IgG anti-Her2, que actúa fundamentalmente evitando la formación de 

heterodímeros dependientes de ligando Her2/Her1, HER3 y HER4. La combinación de lapatinib y trastuzumab puede 

presentar mecanismos de acción complementarios, así como la posibilidad de que no se solapen mecanismos de 

resistencia. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: trastornos gastrointestinales (como diarrea, náuseas y vómitos), trastornos del 

metabolismo y de la nutrición (anorexia), trastornos psiquiátricos (insomnio), trastornos del sistema nervioso (cefalea), 

trastornos vasculares (sofocos), trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos (epistaxis, tos, disnea), trastornos de 

la piel y el tejido subcutáneo (erupción (incluyendo dermatitis acneiforme), piel seca, eritrodisestesia palmar-plantar, 

alopecia, prurito), trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo (dolor en las extremidades, dolor de espalda, 

artralgia), trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración (fatiga, inflamación de la mucosa, astenia). 

 

Interacciones:  

Inibidores potentes del CYP3A4: ritonavir, saquinavir, telitromicina, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, 

nefazodona, aumentan la exposición sistémica a lapatinib, porque este es metabolizado principalmente por CYP3A. 

Inductores del CYP3A4: rifampicina, rifabutina, carbamazepina, fenitoína o Hypericum perforatum, diminuyen la 

exposición sistémica a lapatinib. 

Inhibidores de la gp-P y la proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP): ketoconazol, itraconazol, quinidina, 

verapamil, ciclosporina, eritromicina, alteran la exposición y/o distribución de lapatinib, porque este es un sustrato para 

las proteínas de transporte gp-P y BCRP. 

Inductores de la gp-P y BCRP: rifampicina, hierba de San Juan, pueden alterar la exposición y/o distribución de lapatinib. 

Tratamiento simultáneo con sustancias que aumentan el pH gástrico: pueden disminuir la solubilidad y absorción de 

lapatinib (es pH dependiente). 

Alimentos y bebidas: la biodisponibilidad de lapatinib aumenta hasta 4 veces por los alimentos, dependiendo por ejemplo 

del contenido en grasa de la comida; el zumo de pomelo puede inhibir el CYP3A4 en la pared intestinal y aumentar la 

biodisponibilidad de lapatinib. 

 

Datos de Eficacia: Combinación con trastuzumab: los efectos inhibidores de lapatinib se evaluaron en líneas celulares 

condicionadas por trastuzumab. Lapatinib mantuvo una actividad significativa frente a líneas celulares de cáncer de 
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mama con amplificación de HER2, las cuales fueron seleccionadas de un medio in vitro que contiene trastuzumab donde 

estuvieron creciendo durante un largo periodo. La combinación de lapatinib y trastuzumab presentó sinergias en estas 

líneas celulares. 

 

Precio de 1 caja de 140 comprimidos (BOT): 2167,89€ o 1998,79€. 

 

 

 Trastuzumab es actualmente el tratamiento anti-HER2 de elección en la primera línea de 

tratamiento del cáncer de mama metastásico (CMM) HER2-positivo, así como en el tratamiento 

neo/adyuvante del cáncer de mama localizado o localmente avanzado HER2-positivo. 

Trastuzumab emtansina ha demostrado ser más eficaz y probablemente más tolerable que la 

combinación de lapatinib-capecitabina en el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama HER2 

positivo localmente avanzado irresecable o metastásico, que han recibido previamente trastuzumab y un 

taxano por separado o en combinación.  

Por el contrario, no existen suficientes datos como para recomendar el uso de trastuzumab 

emtansina en primera línea de enfermedad avanzada Her2+, en pacientes en recaída al tratamiento en 

adyuvancia en un periodo superior a los 6 meses. 

En base de la evidencia disponible, los pacientes (en su mayoría mujeres, pero no exclusivamente) 

candidatos a tratamiento con pertuzumab, en combinación con trastuzumab y docetaxel, serán aquellos:  

• diagnosticados de cáncer de mama con una recaída local, irresecable o metastásico, HER2 
positivo, que no hayan recibido tratamiento previo anti-HER2 o quimioterapia para la 
enfermedad metastásica, y con buen estado general (ECOG 0-1);  

• con función cardiaca normal (FEVI ≥50%). 
Para la administración de pertuzumab en neoadyuvancia deben seleccionarse adecuadamente las 

pacientes, que deben cumplir los siguientes criterios:  

• cáncer de mama HER2 positivo de alto riesgo, definido como: tamaño tumoral mayor de 2 cm 
con o sin afectación ganglionar, o bien tumor localmente avanzado o inflamatorio, sin 
enfermedad metastásica; 

• buen estado general (ECOG 0-1); 

• FEVI > 55%. 

 

 

Fármacos anti-VEGF (factor de crecimiento del endotelio vascular): 

➢ Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), cáncer colorrectal, cáncer renal, cáncer de 

mama, cáncer de ovario e cáncer de cervix 
 

1. Bevacizumab (Avastin® 25 mg/ml concentrado para solución para perfusión) 
 

Indicaciones Terapéuticas:  

- Está indicado, en combinación con quimioterapia basada en fluoropirimidinas, para el tratamiento de pacientes adultos 

con carcinoma metastásico de colon o recto. 

- Está indicado, en combinación con paclitaxel, para el tratamiento en primera línea de pacientes adultos con cáncer de 

mama metastático (CMm). 

- Está indicado, en combinación con capecitabina, para el tratamiento en primera línea de pacientes adultos con cáncer 

de mama metastásico en los que no se considere apropiado el tratamiento con otras opciones de quimioterapia. 

- Está indicado, asociado a quimioterapia basada en platino, para el tratamiento en primera línea de pacientes adultos 

con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado no resecable, metastásico o recidivante, salvo los que tengan 

un tipo histológico con predominio de células escamosas. 

- En combinación con erlotinib, está indicado para el tratamiento en primera línea de pacientes adultos con cáncer de 

pulmón no microcítico no escamoso avanzado no resecable, metastásico o recidivante con mutaciones activadoras del 

receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). 

- Está indicado, en combinación con interferón alfa-2a, para el tratamiento en primera línea de pacientes adultos con 

cáncer de células renales avanzado y/o metastásico. 

- Está indicado, en combinación con carboplatino y paclitaxel, para el tratamiento en primera línea de pacientes adultos 

con cáncer avanzado (estadios de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) IIIB, IIIC y IV) de 

ovario epitelial, trompa de Falopio, o peritoneal primario. 

- Está indicado, en combinación con carboplatino y gemcitabina, para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de 

ovario epitelial sensible a platino tras primera recaída, carcinoma de la trompa de Falopio, o carcinoma peritoneal primario 

que no hayan recibido tratamiento previo con bevacizumab, otros inhibidores VEGF o agentes dirigidos frente a 

receptores VEGF. 

- En combinación con paclitaxel, topotecán o doxorrubicina liposomal pegilada, está indicado para el tratamiento de 

pacientes adultos con cáncer de ovario epitelial recurrente resistente a platino, de trompa de Falopio o peritoneal primario 

que no hayan recibido más de dos regímenes de quimioterapia previos y no hayan recibido tratamiento previo con 

bevacizumab u otros inhibidores VEGF o agentes dirigidos frente a receptores VEGF. 
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- En combinación con paclitaxel y cisplatino o, alternativamente, paclitaxel y topotecan en pacientes que no puedan recibir 

terapia con platino, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma de cérvix persitente, recurrente 

o metastático. 

 

Vía de administración: Intravenosa. 

 

Posología en carcinoma metastásico de colon o recto (CCRm): La dosis recomendada de Avastin es de 5 mg/kg o 

10 mg/kg de peso corporal administrados como perfusión intravenosa una vez cada 2 semanas o de 7,5 mg/kg o 15 

mg/kg de peso corporal administrados una vez cada 3 semanas. 

 

Posología en cáncer de mama metastásico (CMm): La dosis recomendada de Avastin es de 10 mg/kg de peso corporal 

una vez cada 2 semanas o de 15 mg/kg de peso corporal una vez cada 3 semanas administrados como perfusión 

intravenosa. 

 

Posología en cáncer de pulmón no microcítico (CPNM): Primera línea de tratamiento para CPNM no escamoso en 

combinación con quimioterapia basada en platino: Avastin se administra en combinación con quimioterapia basada en 

platino durante 6 ciclos de tratamiento, seguido de Avastin en monoterapia hasta la progresión de la enfermedad. La 

dosis recomendada de Avastin es de 7,5 mg/kg o 15 mg/kg de peso corporal administrados como perfusión intravenosa 

una vez cada 3 semanas. En los pacientes con CPNM se ha demostrado el beneficio clínico con las dosis tanto de 7,5 

mg/kg como de 15 mg/kg. Primera línea de tratamiento para CPNM no escamoso con mutaciones activadoras en EGFR 

en combinación con erlotinib: la dosis recomendada de Avastin cuando se utiliza en combinación con erlotinib es de 15 

mg/kg de peso corporal administrados como perfusión intravenosa una vez cada 3 semanas. 

 

Posología en cáncer de células renales avanzado y/o metastásico (CRm): La dosis recomendada de Avastin es de 

10 mg/kg de peso corporal administrados como perfusión intravenosa una vez cada 2 semanas. 

 

Posología en cáncer de ovario epitelial, trompa de Falopio y peritoneal primario: Tratamiento en primera línea: 

Avastin se administra en combinación con carboplatino y paclitaxel: durante 6 ciclos de tratamiento, seguido de un uso 

continuado de Avastin en monoterapia hasta progresión de la enfermedad o hasta un máximo de 15 meses o toxicidad 

inaceptable, lo que ocurra primero. La dosis recomendada de Avastin es de 15 mg/kg de peso corporal administrados 

una vez cada 3 semanas como perfusión intravenosa. Tratamiento de la enfermedad recurrente sensible a platino: 

Avastin se administra en combinación con carboplatino y gemcitabina durante 6 ciclos y hasta 10 ciclos de tratamiento 

seguido de un uso continuado de Avastin en monoterapia hasta la progresión de la enfermedad. La dosis recomendada 

de Avastin es de 15 mg/kg de peso corporal administrados como perfusión intravenosa una vez cada 3 semanas. 

Tratamiento de la enfermedad recurrente resistente a platino: Avastin se administra en combinación con uno de los 

siguientes fármacos: paclitaxel, topotecán, (administrado semanalmente) o doxorrubicina liposomal pegilada. La dosis 

recomendada de Avastin es de 10 mg/kg de peso corporal administrado una vez cada 2 semanas como perfusión 

intravenosa. Cuando Avastin se administra en combinación con topotecán (administrado los días 1-5, cada 3 semanas), 

la dosis recomendada de Avastin es de 15 mg/kg de peso corporal administrado una vez cada 3 semanas como perfusión 

intravenosa. 

 

Posología en cáncer de cervix: Avastin se administra en combinación con uno de los siguientes regímenes de 

quimioterapia: paclitaxel y cisplatino o paclitaxel y topotecán. La dosis recomendada de Avastin es de 15 mg/kg de peso 

corporal administrado una vez cada 3 semanas como perfusión intravenosa. 

 

Mecanismo de Acción: Anticuerpo monoclonal humanizado que se une al factor de crecimiento del endotelio vascular 

(VEGF), inhibiendo así la unión de éste a sus receptores VEGFR-1 y VEGFR-2, situados en la superficie de las células 

endoteliales. La neutralización de la actividad biológica del VEGF produce una regresión de la vascularización de los 

tumores, normaliza la vasculatura residual del tumor e inhibe la neovascularización tumoral, inhibiendo así el crecimiento 

del tumor. 

 

Efectos Adversos: Más graves: perforaciones gastrointestinales, hemorragia, incluyendo hemorragia 

pulmonar/hemoptisis, más frecuente en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, tromboembolismo arterial. Más 

frecuentes: hipertensión, fatiga o astenia, diarrea y dolor abdominal. 

 

Interacciones:  

Combinación de bevacizumab y maleato de sunitinib: en dos ensayos clínicos de carcinoma de células renales 

metastásico, se notificó anemia hemolítica microangiopática en 7 de 19 pacientes tratados con la combinación de 

bevacizumab y maleato de sunitinib. 

Combinación con tratamientos basados en platino o taxanos: se han observado un aumento en las tasas de neutropenia 

grave, neutropenia febril, o infección con o sin neutropenia grave (incluyendo algunos casos mortales), principalmente 

en pacientes tratados con terapias basadas en platino o taxanos en el tratamiento del CPNM o CMm. 

 

Precio de 1 vial de 16 ml: 1004,11€. 

Precio de 1 vial de 4 ml: 272,94€. 

 

2. Aflibercept (Zaltrap® 25 mg/ml concentrado para solución para perfusión) 
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Indicaciones Terapéuticas: Está indicado, en combinación con quimioterapia con irinotecan/5-fluorouracilo/ácido 

polínico (FOLFIRI), en adultos para el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico (CCRM), que es resistente o ha 

progresado después de un régimen con oxaliplatino. 

 

Vía de administración: Intravenosa. 

 

Posología: La dosis recomendada de ZALTRAP, administrada en perfusión intravenosa durante 1 hora, es 4 mg/kg de 

peso corporal, seguido del régimen FOLFIRI. Esto se considera un ciclo de tratamiento. El régimen FOLFIRI a utilizar es 

180 mg/m2 de irinotecan en perfusión intravenosa, durante 90 minutos, y 400 mg/m2 de ácido folínico (racémico dl) en 

perfusión intravenosa, durante 2 horas, al mismo tiempo el día 1, utilizando un catéter en Y, seguido de 400 mg/m2 de 

5-fluorouracilo (5-FU) en bolo intravenoso, seguido de 2400 mg/m2 de 5-FU en perfusión intravenosa continua, durante 

46 horas. El ciclo de tratamiento se repite cada 2 semanas. 

 

Mecanismo de Acción: Es una proteína de fusión recombinante, formada por porciones de los lugares de unión del 

VEGF de los dominios extracelulares de los receptores humanos VEGFR-1 y 2, fusionados con una porción Fc de la 

IgG1 humana; previene la unión de los ligandos endógenos a sus receptores afines y, de esta forma, bloquea la 

señalización mediada por los receptores (bloquea la activación de los receptores VEGF y la proliferación de células 

endoteliales, inhibiendo, así, el crecimiento de nuevos vasos que proporcionan oxígeno y nutrientes a los tumores). 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: leucopenia, diarrea, neutropenia, proteinuria, aumento de la aspartato 

aminotransferasa (AST), estomatitis, fatiga, trombocitopenia, aumento de la alanina aminotransferasa (ALT), 

hipertensión, pérdida de peso, disminución de apetito, epistaxis, dolor abdominal, disfonía, aumento de la creatinina 

sérica y cefalea. Más frecuentes que dieron lugar a la discontinuación permanente del tratamiento en ≥ 1% de los 

pacientes: alteraciones vasculares, incluyendo hipertensión, infecciones, astenia/fatiga, diarrea, deshidratación, 

estomatitis, neutropenia, proteinuria y embolismo pulmonar. 

 

Interacciones: No tiene. 

 

Precio de 1 vial de 4 ml: 329,58€. 

Precio de 1 vial de 8 ml: 659,16€. 

 
 

Fármacos anti-VEGFR (receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular): 

➢ Cáncer gástrico 
 

1. Ramucirumab (Cyramza® 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Está indicado, en combinación con paclitaxel, para el tratamiento de pacientes adultos con 

cáncer gástrico avanzado o adenocarcinoma de la unión gastroesofágica con progresión de la enfermedad tras 

quimioterapia previa con platino y fluoropirimidina. En monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos 

con cáncer gástrico avanzado o adenocarcinoma de la unión gastroesofágica con progresión de la enfermedad tras 

quimioterapia previa con platino o fluoropirimidina, para quienes el tratamiento en combinación con paclitaxel no es 

apropiado. 

 

Vía de administración: Intravenosa. 

 

Posología: Combinación con paclitaxel: la dosis recomendada de ramucirumab es de 8 mg/kg los días 1 y 15 de un ciclo 

de 28 días, antes de la perfusión de paclitaxel. La dosis recomendada de paclitaxel es de 80 mg/m2 administrado por 

perfusión intravenosa durante aproximadamente 60 minutos los días 1, 8 y 15 de un ciclo de 28 días. 

 

Mecanismo de Acción: Anticuerpo monoclonal humanizado IgG1 dirigido contra el receptor 2 del factor de crecimiento 

del endotelio vascular (VEGFR-2). 

 

Efectos Adversos: Más relevantes: eventos tromboembólicos arteriales, perforación gastrointestinal y hemorragia 

digestiva grave. Más frecuentes: fatiga/astenia, neutropenia, leucopenia, diarrea, epistaxis e hipertensión. 

 

Interacciones: No tiene. 

 

Precio de 1 vial de 10 ml: 442,52€. 

Precio de 1 vial de 50 ml: 2212,60€. 

 

2. Regorafenib (Stivarga® 40 mg comprimidos) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado para el tratamiento del tumor del estroma gastrointestinal (GIST) irresecable o 

metastásico en pacientes que progresaron durante el tratamiento previo con imatinib y sunitinib o son intolerantes al 

mismo. 

 

Vía de administración: Oral. 
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Posología: La dosis recomendada de regorafenib es 160 mg (4 comprimidos de 40 mg), administrados una vez al día 

durante 3 semanas seguidas de 1 semana sin tratamiento. Este período de 4 semanas se considera un ciclo de 

tratamiento. 

 

Mecanismo de Acción: Fármaco antitumoral oral que bloquea varias proteinquinasas, incluidas las quinasas implicadas 

en la angiogénesis tumoral (VEGFR1, -2, -3, TIE2), la oncogénesis (KIT, RET, RAF-1, BRAF, BRAFV600E) y el 

microambiente tumoral (PDGFR, FGFR). En concreto inhibe el KIT mutado, un importante controlador oncogénico en los 

tumores del estroma gastrointestinal, y por lo tanto, bloquea la proliferación celular tumoral. 

 

Efectos Adversos: hipertensión, síndrome mano-pie, rash, diarrea, mucositis y toxicidad hematológica. Más graves: 

lesión hepática grave, hemorragia y perforación gastrointestinal. 

 

Interacciones:  

Inhibidores del CYP3A4: claritromicina, zumo de pomelo, itraconazol, ketoconazol, posaconazol, telitromicina y 

voriconazol, aumentan la exposición media a regorafenib.  

Inductores del CYP3A4: fenitoína, carbamazepina, fenobarbital y hierba de San Juan, puedan aumentar el metabolismo 

de regorafenib, diminuyendo su concentración. 

Sustratos de UGT1A1 y UGT1A9: la administración concomitante de regorafenib puede aumentar la exposición sistémica 

a los sustratos de UGT1A1 y UGT1A9. 

Sustratos de la proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP): la administración concomitante de regorafenib puede 

aumentar las concentraciones plasmáticas de otros sustratos concomitantes de la BCRP (por ejemplo, metotrexato, 

fluvastatina, atorvastatina). 

 

Precio de 1 caja de 84 comprimidos de 40 mg: 1944,78€. 

 

➢ Cáncer colorrectal 
 

1. Ramucirumab (Cyramza® 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Está indicado:  

• en combinación con FOLFIRI (irinotecan, ácido folínico y 5-fluorouracilo), para el tratamiento de pacientes adultos con 

cáncer colorrectal metastático con progresión de la enfermedad durante o después del tratamiento con bevacizumab, 

oxaliplatino y fluoropirimidina.  

• en combinación con paclitaxel para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer gástrico avanzado o adenocarcinoma 

de la unión gastroesofágica con progresión de la enfermedad tras quimioterapia previa con platino y fluoropirimidina.  

• en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer gástrico avanzado o adenocarcinoma de la unión 

gastroesofágica con progresión de la enfermedad tras quimioterapia previa con platino o fluoropirimidina, para quienes 

el tratamiento en combinación con paclitaxel no es apropiado.  

• Ramucirumab en combinación con docetaxel para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no 

microcítico localmente avanzado o metastásico con progresión de la enfermedad tras quimioterapia basada en platino. 

 

Vía de administración: Intravenosa. 

 

Posología: La dosis recomendada de ramucirumab es 8 mg/kg cada 2 semanas administrada por perfusión intravenosa 

antes de la administración de FOLFIRI. 

 

Mecanismo de Acción: Anticuerpo IgG1 monoclonal recombinante humano dirigido contra el receptor 2 del factor de 

crecimiento del endotelio vascular (VEGFR-2). 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes (irinotecan+ramucirumab): diarrea, náusea, fatiga, anorexia, neutropenia y 

trombocitopenia, epistaxis, hipertensión arterial, proteinuria, edema periférico, estomatitis, anorexia y neutropenia. 

 

Interaciones: No tiene. 

 

Precio de 1 vial de 10 ml: 442,52€. 

Precio de 1 vial de 50 ml: 2212,60€. 

 

2. Regorafenib (Stivarga® 40 mg comprimidos) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Está indicado en el tratamiento de pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico 

que han sido previamente tratados con las terapias disponibles o no se les considera candidatos adecuados a dichos 

tratamientos. Ello incluye quimioterapia basada en fluoropirimidinas, terapia anti-VEGF y terapia anti-EGFR. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: La dosis recomendada de regorafenib es 160 mg (4 comprimidos de 40 mg), administrados una vez al día 

durante 3 semanas seguidas de 1 semana sin tratamiento. Este período de 4 semanas se considera un ciclo de 

tratamiento. 
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Mecanismo de Acción: Fármaco antitumoral oral que bloquea varias proteinquinasas, incluidas las quinasas implicadas 

en la angiogénesis tumoral (VEGFR1, -2, -3, TIE2), la oncogénesis (KIT, RET, RAF-1, BRAF, BRAFV600E) y el 

microambiente tumoral (PDGFR, FGFR). 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: astenia/fatiga, disminución del apetito y de la ingesta de alimentos, síndrome mano-

pie, diarrea, pérdida de peso, infección, hipertensión, disfonía, trombocitopenia, anemia, cefalea, hemorragia (con 

algunos casos fatales), estomatitis, hiperbilirrubinemia, exantema, dolor, fiebre, mucositis. Más graves: lesión hepática 

grave, hemorragia y perforación gastrointestinal. 

 

Interacciones:  

Inhibidores del CYP3A4: claritromicina, zumo de pomelo, itraconazol, ketoconazol, posaconazol, telitromicina y 

voriconazol, aumentan la exposición media a regorafenib. Inductores de CYP3A4: fenitoína, carbamazepina, fenobarbital 

y hierba de San Juan, puedan aumentar el metabolismo de regorafenib, diminuyendo su concentración. 

Sustratos de UGT1A1 y UGT1A9: la administración concomitante de regorafenib puede aumentar la exposición sistémica 

a los sustratos de UGT1A1 y UGT1A9. 

Sustratos de la proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP): la administración concomitante de regorafenib puede 

aumentar las concentraciones plasmáticas de otros sustratos concomitantes de la BCRP (por ejemplo, metotrexato, 

fluvastatina, atorvastatina). 

 

Precio de 1 caja de 84 comprimidos de 40 mg: 1944,78€. 

 
El perfil de seguridad observado con ramucirumab está en línea con el descrito previamente con 

este fármaco utilizado en combinación con paclitaxel en cáncer gástrico. Los eventos adversos relacionados 

con la inhibición del VEGFR aumentan, siendo la hipertensión el evento adverso más notable. Por otra 

parte, la combinación ramucirumab+irinotecan conlleva un porcentaje mayor de eventos adversos de grado 

3 o superior y de eventos adversos que llevan a la discontinuación del tratamiento. Además, se desconocen 

los efectos adversos de ramucirumab a largo plazo. 

Regorafenib ha demostrado un efecto marginal en el aumento de la supervivencia general con un 

elevado riesgo de efectos adversos y sin ninguna mejora en la calidad de vida del paciente. 

 

➢ Cáncer de pulmon no microcítico (CPNM) 
 

1. Ramucirumab (Cyramza® 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión) 
 

Indicaciones Terapéuticas: En combinación con docetaxel, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con 

cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado o metastásico con progresión de la enfermedad tras quimioterapia 

basada en platino. 

 

Vía de administración: Intravenosa. 

 

Posología: La dosis recomendada de ramucirumab es 10 mg/kg el día 1 de un ciclo de 21 días, antes de la perfusión de 

docetaxel. La dosis recomendada de docetaxel es 75 mg/m2 administrada por perfusión intravenosa durante 

aproximadamente 60 minutos el día 1 de un ciclo de 21 días. Para pacientes de Asia Oriental, se debe considerar 

empezar con una dosis reducida de docetaxel de 60 mg/m2 el día 1 de un ciclo de 21 días. 

 

Mecanismo de Acción: Anticuerpo monoclonal humanizado IgG1 dirigido contra el receptor 2 del factor de crecimiento 

del endotelio vascular (VEGFR-2) que es el mediador clave de la angiogénesis inducida por VEGF. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes (como agente único o en combinación con quimioterapia citotóxica): neutropenia, 

fatiga/ astenia, leucopenia, epistaxis, hipertensión, diarrea y estomatitis. Más graves: perforación gastrointestinal, 

hemorragia gastrointestinal grave y enfermedad tromboembólica arterial. 

 

Interacciones: No tiene. 

 

Precio de 1 vial de 10 ml: 442,52€. 

Precio de 1 vial de 50 ml: 2212,60€. 

 
La combinación de ramucirumab y docetaxel frente a la monoterapia con docetaxel ofrece un 

aumento marginal de la mediana de la supervivencia global (1,4 meses). Este aumento de la supervivencia 

está acompañado de una mayor toxicidad en relación a la administración de docetaxel en monoterapia. El 

uso de ramucirumab combinado con docetaxel en el tratamiento en segunda línea en pacientes con CPNM 

localmente avanzado o metastásico, no ofrece ventajas sobre las alternativas ya disponibles cuando el uso 

de nivolumab o pembrolizumab no se considere adecuado. 

 

➢ Carcinoma hepatocelular 



39 
 

 

1. Sorafenib (Nexavar® 200 mg comprimidos) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado en el tratamiento del carcinoma hepatocelular. Está también indicado en el 

tratamiento de pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides (papilar/folicular/de células de Hürthle) en progresión, 

localmente avanzado o metastásico, resistente al tratamiento con yodo radiactivo. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: La dosis recomendada de Nexavar en adultos es de 400 mg de sorafenib (dos comprimidos de 200 mg), 

tomados dos veces al día (equivalente a una dosis diaria total de 800 mg). 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor multiquinasa que reduce la proliferación celular tumoral in vitro. Inhibe la actividad de 

las dianas presentes en la célula tumoral (CRAF, BRAF, V600E BRAF, KIT y FLT-3) y en la vasculatura tumoral (CRAF, 

VEGFR-2, VEGFR-3 y PDGFR-ß). Las RAF quinasas son quinasas serina/ treonina, mientras que c-KIT, FLT-3, VEGFR-

2, VEGFR-3 y PDGFR-ß son receptores tirosina quinasa. 

 

Efectos Adversos: Graves más importantes: infarto/isquemia de miocardio, perforación gastrointestinal, hepatitis 

inducida por medicamentos, hemorragia, crisis hipertensiva/hipertensión. Más frecuentes: diarrea, fatiga, alopecia, 

infección, reacción cutánea mano-pie (corresponde al síndrome de eritrodisestesia palmo-plantar en MedDRA) y 

exantema. 

 

Interacciones: 

Inductores de enzimas metabólicos: inductores de la actividad CYP3A4 y/o glucuronización (por ejemplo, Hipericum 

perforatum también conocido como Hierba de San Juan, fenitoína, carbamacepina, rifampicina, fenobarbital y 

dexametasona) pueden también incrementar el metabolismo de sorafenib y, por tanto, reducir las concentraciones de 

sorafenib. 

Sustratos de la gp-P: in vitro, sorafenib ha demostrado inhibir el transporte de la glicoproteina-p; sorafenib puede 

incrementar las concentraciones plasmáticas de los substratos de gp-P como la digoxina, por ejemplo. 

Docetaxel: al administrar docetaxel conjuntamente con sorafenib hubo un aumento de la concentración de docetaxel. 

Neomicina: la coadministración de neomicina interfiere con el ciclo enterohepático de sorafenib, resultando en una 

disminución de la exposición a sorafenib (no se han estudiado los efectos con otros antibióticos, pero es probable que 

dependa de la capacidad de interferir con microorganismos con actividad glucuronidasa). 

 

Precio de 1 caja de 112 comprimidos de 200 mg: 3223,61€. 

 

 

Fármacos anti-VEGF(R)/m-TOR (inhibidores de múltiples receptores tirosina quinasa): 

➢ Cáncer renal 
 

1. Sunitinib (Sutent® 12.5, 25, 50 mg cápsulas) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado para el tratamiento del carcinoma de células renales avanzado/metastático 

(CCRM) en adultos. Está también indicado en: 

- el tratamiento de tumores malignos no resecables y/o metastásicos del estroma gastrointestinal (GIST) en adultos 

después del fracaso al tratamiento con imatinib debido a resistencia o intolerancia; 

- el tratamiento de tumores neuroendocrinos pancreáticos (pNET) bien diferenciados, no resecables o metastáticos, con 

progresión de la enfermedad en adultos. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: La dosis recomendada de SUTENT es de 50 mg por vía oral una vez al día, durante un periodo de 4 semanas 

consecutivas, seguido por un periodo de 2 semanas de descanso (régimen 4/2) para completar un ciclo de 6 semanas. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor de múltiples receptores tirosina kinasa (RTKs) que están implicados en el crecimiento 

tumoral, la neoangiogénesis y la progresión a metástasis del cáncer; es un inhibidor de los receptores del factor de 

crecimiento derivado de plaquetas (PDGFRα y PDGFRβ), de los receptores de los factores de crecimiento del endotelio 

vascular (VEGFR1, VEGFR2 y VEGFR3), del receptor de factor de células madre (KIT), de la tirosin-kinasa 3 tipo Fms 

(FLT3), del factor estimulador de colonias (CSF-1R), y del receptor del factor neurotrófico derivado de la línea celular glial 

(RET). 

 

Efectos Adversos: Más graves: insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, embolismo pulmonar, perforación 

gastrointestinal y hemorragias (por ejemplo, hemorragia del tracto respiratorio, gastrointestinal, tumoral, del tracto urinario 

y cerebral). Más frecuentes: disminución del apetito, alteración del gusto, hipertensión, fatiga, alteraciones 

gastrointestinales (por ejemplo, diarrea, náuseas, estomatitis, dispepsia y vómitos), decoloración de la piel y síndrome 

de eritrodisestesia palmo-plantar, alteraciones hematológicas (por ejemplo, neutropenia, trombocitopenia y anemia) y 

hipotiroidismo. 
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Interacciones:  

Medicamentos que pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de sunitinib: la administración de sunitinib con 

inhibidores potentes del CYP3A4 (por ejemplo, ketoconazol, ritonavir, itraconazol, eritromicina, claritromicina, zumo de 

pomelo) puede aumentar las concentraciones de sunitinib. 

Medicamentos que pueden reducir las concentraciones plasmáticas de sunitinib: la administración de sunitinib con 

inductores potentes del CYP3A4 (por ejemplo, dexametasona, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, fenobarbital o 

plantas medicinales conteniendo Hierba de San Juan/Hypericum perforatum) puede reducir las concentraciones de 

sunitinib. 

 

Precio de 1 caja de 30 cápsulas de 12,5 mg: 1224,64€. 

Precio de 1 caja de 30 cápsulas de 25 mg: 2443,89€. 

Precio de 1 caja de 30 cápsulas de 50 mg: 4860,21€. 

 

2. Sorafenib (Nexavar® 200 mg comprimidos) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado en el tratamiento de pacientes con carcinoma de células renales avanzado en los 

que ha fracasado la terapia previa con interferón-alfa o interleukina-2 o que se consideran inapropiados para dicha 

terapia. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: La dosis recomendada de Nexavar en adultos es de 400 mg de sorafenib (dos comprimidos de 200 mg), 

tomados dos veces al día (equivalente a una dosis diaria total de 800 mg). 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor multiquinasa que reduce la proliferación celular tumoral in vitro. Inhibe la actividad de 

las dianas presentes en la célula tumoral (CRAF, BRAF, V600E BRAF, KIT y FLT-3) y en la vasculatura tumoral (CRAF, 

VEGFR-2, VEGFR-3 y PDGFR-ß). Las RAF quinasas son quinasas serina/ treonina, mientras que c-KIT, FLT-3, VEGFR-

2, VEGFR-3 y PDGFR-ß son receptores tirosina quinasa. 

 

Efectos Adversos: Graves más importantes: infarto/isquemia de miocardio, perforación gastrointestinal, hepatitis 

inducida por medicamentos, hemorragia, crisis hipertensiva/hipertensión. Más frecuentes: diarrea, fatiga, alopecia, 

infección, reacción cutánea mano-pie (corresponde al síndrome de eritrodisestesia palmo-plantar en MedDRA) y 

exantema. 

 

Interacciones: 

Inductores de enzimas metabólicos: inductores de la actividad CYP3A4 y/o glucuronización (por ejemplo, Hipericum 

perforatum también conocido como Hierba de San Juan, fenitoína, carbamacepina, rifampicina, fenobarbital y 

dexametasona) pueden también incrementar el metabolismo de sorafenib y, por tanto, reducir las concentraciones de 

sorafenib. 

Sustratos de la gp-P: in vitro, sorafenib ha demostrado inhibir el transporte de la glicoproteina-P; sorafenib puede 

incrementar las concentraciones plasmáticas de los substratos de gp-P como la digoxina, por ejemplo. 

Docetaxel: al administrar docetaxel conjuntamente con sorafenib hubo un aumento de la concentración de docetaxel. 

Neomicina: la coadministración de neomicina interfiere con el ciclo enterohepático de sorafenib, resultando en una 

disminución de la exposición a sorafenib (no se han estudiado los efectos con otros antibióticos, pero es probable que 

dependa de la capacidad de interferir con microorganismos con actividad glucuronidasa). 

 

Precio de 1 caja de 112 comprimidos de 200 mg: 3223,61€. 

 

3. Axitinib (Inlyta® 1, 5 mg comprimidos) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado en el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma avanzado de células renales 

(CCR) tras fracaso a un tratamiento previo con sunitinib o citoquinas. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: La dosis de axitinib recomendada es de 5 mg dos veces al día. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor potente y selectivo de la tirosin quinasa de los receptores del factor de crecimiento del 

endotelio vascular (VEGFR)-1, VEGFR-2 y VEGFR-3; inhibe la proliferación y supervivencia celular de las células 

endoteliales mediada por VEGF. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: diarrea, hipertensión, fatiga, apetito disminuido, náuseas, peso disminuido, disfonía, 

síndrome de eritrodisestesia palmoplantar (síndrome mano-pie), hemorragia, hipotiroidismo, vómitos, proteinuria, tos y 

estreñimiento. Graves más importantes: insuficiencia cardiaca, hipertensión, alteración tiroidea, acontecimientos 

tromboembólicos arteriales, acontecimientos tromboembólicos venosos, elevación de la hemoglobina o del hematocrito, 

hemorragia, perforación gastrointestinal y formación de fístulas, complicaciones en la cicatrización de heridas, proteinuria 

y enzimas hepáticas aumentadas. 

 

Interacciones:  
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Inhibidores del CYP3A4/5: la co-administración de axitinib con inhibidores potentes del CYP3A4/5 (por ejemplo, 

ketoconazol, itraconazol, claritromicina, eritromicina, atazanavir, indinavir, nefazodona, nelfinavir, ritonavir, saquinavir y 

telitromicina) puede aumentar las concentraciones plasmáticas de axitinib; el pomelo también puede aumentar las 

concentraciones plasmáticas de axitinib. 

Inductores del CYP3A4/5: la co-administración de axitinib con inductores potentes del CYP3A4/5 (por ejemplo, 

rifampicina, dexametasona, fenitoína, carbamazepina, rifabutina, rifapentina, fenobarbital e Hypericum perforatum 

[Hierba de San Juan]) puede reducir las concentraciones plasmáticas de axitinib. 

 

Precio de 1 caja de 56 comprimidos de 1 mg: 548,27€. 

Precio de 1 caja de 56 comprimidos de 5 mg: 2741,34€. 

 

4. Pazopanib (Votrient® 200, 400 mg comprimidos) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado para el tratamiento de primera línea del carcinoma de células renales avanzado 

(CCR) en adultos y para los pacientes con enfermedad avanzada que han recibido tratamiento previo con citoquinas. 

Está también indicado para el tratamiento de pacientes adultos con determinados subtipos de Sarcoma de Tejidos 

Blandos (STB) avanzado que hayan recibido previamente tratamiento con quimioterapia para tratar su enfermedad 

metastásica o en aquellos pacientes adultos cuya enfermedad ha progresado en los 12 meses siguientes tras recibir 

tratamiento neo-adyuvante y/o adyuvante. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: La dosis recomendada de pazopanib es de 800 mg una vez al día. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor multiquinasa que actúa sobre las tres variedades del receptor del factor de crecimiento 

vásculo-endotelial (VEGFR-1, VEGFR-2 y VEGFR-3), así como sobre el receptor del factor de crecimiento plaquetario 

alfa (PDGFα). También actúa bloqueando los receptores de stem-cell factor y el transmembranario CSF1 de tirosín-

quinasa, así como la quinasa de células T inducible por interleucina 2  y la proteín-tirosínquinasa específica de leucocitos.  

Se trata, pues, de un antiangiogénico multifuncional, no selectivo y de gran potencia biológica. 

 

Efectos Adversos: Graves más importantes: accidente isquémico transitorio, accidente cerebrovascular isquémico, 

isquemia de miocardio, infarto de miocardio e infarto cerebral, insuficiencia cardiaca, perforación gastrointestinal y fístula, 

prolongación del intervalo QT, hemorragia pulmonar, gastrointestinal y cerebral, acontecimientos tromboembólicos 

venosos, disfunción del ventrículo izquierdo y neumotórax. Más comunes: diarrea, cambios en el color del pelo, 

hipopigmentación de la piel, erupción cutánea exfoliativa, hipertensión, náusea, dolor de cabeza, fatiga, anorexia, 

vómitos, disgeusia, estomatitis, disminución de peso, dolor, elevaciones de alanina aminotransferasa y aspartato 

aminotransferasa. 

 

Interacciones:  

Inhibidores de CYP3A4, gp-P, BCRP: la administración concomitante de pazopanib con otros inhibidores potentes de la 

familia CYP3A4 (e.j., itraconazol, claritromicina, atazanavir, indinavir, nefazodona, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, 

telitromicina, voriconazol) pueden aumentar las concentraciones de pazopanib; el zumo de pomelo contiene un inhibidor 

de CYP3A4 y puede también aumentar las concentraciones plasmáticas de pazopanib. La administración concomitante 

de pazopanib con inhibidores de CYP3A4, gp-P y BCRP, como lapatinib, dará lugar a un incremento de las 

concentraciones plasmáticas de pazopanib. La administración concomitante con inhibidores potentes de pg-P o BCRP 

puede también alterar la exposición y la distribución de pazopanib, incluso la distribución en el sistema nervioso central. 

Inductores de CYP3A4, gp-P, BCRP: los inductores CYP3A4 como rifampina pueden disminuir las concentraciones 

plasmáticas de pazopanib; la administración concomitante de pazopanib con un potente inductor de gp-P o BCRP puede 

alterar la exposición y la distribución de pazopanib, incluso la distribución en el SNC. 

Efecto del uso concomitante de pazopanib y simvastatina: el uso concomitante de pazopanib y simvastatina incrementa 

la incidencia de elevaciones de ALT (no se puede descartar que pazopanib afecte a la farmacocinética de otras estatinas 

(por ej.: atorvastatina, fluvastatina, pravastatina, rosuvastatina). 

Efecto de los alimentos sobre pazopanib: la administración de pazopanib con comidas con alto o bajo contenido en 

grasas da lugar a un incremento de su concentración plasmática. Por lo tanto, pazopanib se debe administrar al menos 

1 hora antes o 2 horas después de las comidas. 

Medicamentos que aumentan el pH gástrico: la administración concomitante de pazopanib con esomeprazol disminuye 

la biodisponibilidad de pazopanib; siendo asi, se debe evitar la administración conjunta de pazopanib con medicamentos 

que aumentan el pH gástrico. 

 

Precio de 1 caja de 60 comprimidos de 400 mg: 2619,55€. 

 

5. Everolimus (Afinitor® 5, 10 mg comprimidos) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado para el tratamiento de pacientes con carcinoma de células renales avanzado, en 

los que la enfermedad ha progresado durante o después del tratamiento con una terapia dirigida al factor de crecimiento 

del endotelio vascular (VEGF). Está también indicado en: 

- el tratamiento del cáncer de mama avanzado, con receptor hormonal positivo, HER2/neu negativo, en combinación con 

exemestano, en mujeres postmenopáusicas que no tengan una enfermedad visceral sintomática, después de recurrencia 

o progresión a un inhibidor de la aromatasa no esteroideo.; 
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- el tratamiento de tumores neuroendocrinos de origen pancreático no resecables o metastásicos bien o moderadamente 

diferenciados en pacientes adultos con enfermedad en progresión; 

-  el tratamiento de tumores neuroendocrinos de origen gastrointestinal o pulmonar no funcionantes, no resecables o 

metastásicos, bien diferenciados, en pacientes adultos con enfermedad en progresión. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: La dosis recomendada es de 10 mg de everolimus una vez al día, a la misma hora cada día. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor selectivo de mTOR (diana de la rapamicina en los mamíferos), una serina-treonina-

quinasa clave, cuya actividad se sabe que está desregulada en diferentes cánceres humanos. Everolimus se une a la 

proteína intracelular FKBP-12, formando un complejo que inhibe la actividad del complejo mTOR 1 (mTORC1); también 

reduce los niveles del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), que potencia los procesos angiogénicos del 

tumor. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: estomatitis, erupción, fatiga, diarrea, infecciones, náusea, disminución del apetito, 

anemia, disgeusia, neumonitis, edema periférico, hiperglucemia, astenia, prurito, disminución de peso, 

hipercolesterolemia, epistaxis, tos y cefalea. Más graves más frecuentes: estomatitis, anemia, hiperglucemia, infecciones, 

fatiga, diarrea, neumonitis, astenia, trombocitopenia, neutropenia, disnea, proteinuria, linfopenia, hemorragia, 

hipofosfatemia, erupción, hipertensión, neumonía, aumento de alanino aminotransferasa (ALT), aumento de aspartato 

aminotransferasa (AST) y diabetes mellitus. 

 

Interacciones:  

Inhibidores del CYP3A4 y de la gp-P que aumentan las concentraciones de everolimus: sustancias que son inhibidores 

de CYP3A4 o de gp-P pueden aumentar las concentraciones de everolimus en la sangre disminuyendo el metabolismo 

o el flujo de everolimus desde las células intestinales. 

Inductores del CYP3A4 y de la gp-P que disminuyen las concentraciones de everolimus: sustancias que son inductores 

de CYP3A4 o de gp-P pueden disminuir las concentraciones de everolimus en la sangre aumentando el metabolismo o 

el flujo de everolimus desde las células intestinales. 

Uso concomitante de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA): los pacientes que toman de forma 

concomitante un inhibidor de la ECA (p.ej. ramipril) pueden tener un mayor riesgo de sufrir angioedema. 

Vacunas: la respuesta inmunológica a la vacunación puede verse afectada durante el tratamiento con everolimus, por lo 

tanto, la vacuna puede ser menos efectiva. 

 

Precio de 1 caja de 30 comprimidos de 5 mg: 1706,10€. 

Precio de 1 caja de 30 comprimidos de 10 mg: 2778,59€. 

 

6. Temsirolimus (Torisel® 25 mg/ml concentrado y disolvente para solución para perfusión) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado en el tratamiento de primera línea de pacientes adultos que presentan carcinoma 

de células renales (CCR) avanzado que presenten como mínimo tres de seis factores de riesgo pronósticos. Está también 

indicado en el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células del manto (LCM) en recaída y/o resistente al 

tratamiento. 

 

Vía de administración: Intravenosa. 

 

Posología: La dosis recomendada de Torisel es de 25 mg perfundidos a lo largo de un periodo de 30 a 60 minutos una 

vez a la semana. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor selectivo de mTOR (diana de la rapamicina en las células de mamífero); se une a una 

proteína intracelular (FKBP-12), y el complejo proteína/temsirolimus se une e inhibe la actividad de mTOR, que controla 

la división celular. El efecto antitumoral del temsirolimus podría derivar también en parte de su capacidad de deprimir los 

niveles de HIF (factores inducibles por la hipoxia) y VEGF en el tumor o en el microentorno tumoral y reducir, así, el 

desarrollo de vasos. 

 

Efectos Adversos: Más graves: reacciones de hipersensibilidad/a la perfusión (incluyendo algunas reacciones 

potencialmente mortales y mortales poco comunes), hiperglucemia/intolerancia a la glucosa, infecciones, neumopatía 

intersticial (neumonitis), hiperlipemia, hemorragia intracraneal, fallo renal, perforación intestinal, complicación de la 

curación de heridas, trombocitopenia, neutropenia (incluyendo neutropenia febril), embolismo pulmonar. Más frecuentes:  

náuseas, exantema (incluidos exantema, exantema pruriginoso, exantema maculopapular, exantema pustular), 

disminución del apetito, edema, astenia, fatiga, trombocitopenia, diarrea, pirexia, epistaxis, inflamación de la mucosa, 

estomatitis, vómitos, hiperglucemia, hipercolesterolemia, disgeusia, prurito, tos, infecciones, neumonía, disnea. 

- Las reacciones adversas observadas en ensayos clínicos con temsirolimus en carcinoma de células renales avanzado, 

pero no en ensayos clínicos con temsirolimus en linfoma de células del manto incluyen: anafilaxis, cicatrización de las 

heridas, fallo renal con resultado fatal y embolia pulmonar. 

- Las reacciones adversas observadas en ensayos clínicos con temsirolimus en linfoma de células del manto, pero no en 

ensayos clínicos con temsirolimus en carcinoma de células renales avanzado incluyen: trombocitopenia, y neutropenia 

(incluyendo neutropenia febril). 

 

Interacciones:  
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Uso concomitante de temsirolimus con sunitinib: la combinación de temsirolimus y sunitinib dio lugar a una toxicidad 

limitante de la dosis. 

Uso concomitante de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y/o antagonistas del calcio: se ha 

observado un aumento en la incidencia de edema angioneurótico (que incluye reacciones retrasadas producidas dos 

meses tras el inicio de la terapia) en pacientes tratados con temsirolimus u otros inhibidores de mTOR en combinación 

con un inhibidor de la ECA (p. ej., ramipril) y/o un antagonista del calcio (p. ej., amlodipino). 

Interacciones con medicamentos que son sustratos de la glicoproteína-P: cuando temsirolimus se coadministra con 

medicamentos que son sustratos de la gp-P (p. ej. digoxina, vincristina, colchicina, dabigatrán, lenalidomida y paclitaxel) 

debe realizarse una estrecha monitorización para detectar eventos adversos relacionados con estos medicamentos. 

Agentes anfifílicos: aunque no se ha observado riesgo de fosfolipidosis en los pacientes tratados con temsirolimus, es 

posible que la administración combinada de temsirolimus con otros agentes anfifílicos, como la amiodarona o las 

estatinas, pueda provocar un mayor riesgo de toxicidad pulmonar anfifílica. 

 

Precio de 1 vial de 1,2 ml + 1 vial de dissolvente: 873,60€. 

 

 

Fármacos anti-VEGFR/RET (receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular/ 
oncogén reorganizado durante la transfección): 

➢ Cáncer de tiroides 

 

1. Vandetanib (Caprelsa® 100, 300 mg comprimidos) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado para el tratamiento del cáncer medular de tiroides (CMT) agresivo y sintomático 

en pacientes con enfermedad no resecable localmente avanzada o metastásica. Está indicado en adultos, adolescentes 

y niños de 5 años y mayores. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: La dosis recomendada es 300 mg una vez al día, aproximadamente a la misma hora cada día. 

 

Mecanismos de Acción: Potente inhibidor de las tirosinas quinasas del receptor-2 del factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGFR-2), del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y del oncogén Reorganizado durante la 

Transfección (RET), y es también un inhibidor submicromolar de la tirosina quinasa del receptor-3 del endotelio vascular. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: diarrea, erupción, náuseas, vómitos, dispepsia, dolor abdominal, hipertensión, 

cefalea, nasofaringitis, bronquitis, infecciones del tracto respiratorio superior, infecciones del tracto urinario, disminución 

del apetito, hipocalcemia, insomnio, depresión, visión borrosa, prolongación del intervalo QTc del ECG, astenia, fatiga, 

dolor, edema, proteinuria y nefrolitiasis. 

 

Interacciones:  

Efecto de vandetanib sobre otros medicamentos: 

- en los pacientes que reciben de manera concomitante metformina y vandetanib, se recomienda un seguimiento clínico 

y/o de laboratorio apropiado, ya que tales pacientes pueden requerir una dosis menor de metformina. 

- se recomienda un seguimiento clínico (ej: ECG) y/o de laboratorio apropiado en los pacientes que reciben de manera 

concomitante digoxina y vandetanib (este inhibe la gp-P), tales pacientes pueden requerir una dosis menor de digoxina. 

Inductores potentes del CYP3A4: la exposición a vandetanib se redujo en un 40% cuando se administró junto con el 

inductor potente del CYP3A4, rifampicina. 

Medicamentos que se conoce prolongan el intervalo QTc: dependiendo de las terapias alternativas existentes, está 

contraindicado o no se recomienda el uso concomitante de vandetanib con medicamentos que se conoce prolongan 

también el intervalo QTc y/o inducen “Torsades de pointes”, porque se ha mostrado que vandetanib prolonga el intervalo 

QTc del ECG:  

- combinaciones contraindicadas: cisaprida, eritromicina intravenosa (IV), toremifeno, mizolastina, moxifloxacino, 

arsénico, antiarrítmicos Clase IA y III. 

- combinaciones no recomendadas: metadona, haloperidol, amisulprida, clorpromazina, sulpirida, zuclopentixol, 

halofantrina, pentamidina y lumefantrina. 

 

Precio de 1 caja de 30 comprimidos de 100 mg (BOT): 1682,31€. 

Precio de 1 caja de 30 comprimidos de 300 mg (BOT): 4930,65€. 

 

2. Lenvatinib (Lenvima® 4, 10 mg cápsulas) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado para el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides (papilar/ folicular/ Hürthle) 

en pacientes con enfermedad localmente avanzada o metastásica en progresión refractaria al tratamiento con Iodo 131. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: La dosis diaria recomendada de lenvatinib es de 24 mg (dos cápsulas de 10 mg y una cápsula de 4 mg) una 

vez al día. 
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Mecanismo de Acción: Inhibidor de los receptores tirosina-cinasa (RTK) que inhibe selectivamente la actividad cinasa 

de los receptores del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), VEGFR1 (FLT1), VEGFR2 (KDR) y VEGFR3 

(FLT4), además de otros RTK relacionados con las vías oncogénicas y proangiogénicas como los receptores del factor 

de crecimiento fibroblástico (FGF), FGFR1, 2, 3 y 4, y el receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas 

(PDGF) PDGFRα, KIT y RET. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: hipertensión arterial, toxicidad gastrointestinal (diarrea, mucositis, náuseas, fatiga, 

anorexia, disminución del apetito), proteinuria, estomatitis, vómitos, disfonía, cefalea y toxicidad cutánea (síndrome 

mano-pie, erupciones), siendo limitada la toxicidad hematológica observada. Graves más importantes: disfunción y 

insuficiencia renal, tromboembolias arteriales, insuficiencia cardíaca, hemorragia tumoral intracraneal, insuficiencia 

hepática y las tromboembolias arteriales (accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio y infarto de 

miocardio). 

 

Interacciones:  

Efecto de lenvatinib sobre otros medicamentos: no se dispone de datos que puedan utilizarse para descartar el riesgo 

de que lenvatinib pueda ser un inductor de CYP3A4 o de gp-P en el tracto gastrointestinal; esto podría, posiblemente, 

dar lugar a una disminución de la exposición a los sustratos de CYP3A4/ gp-P orales. Por lo tanto, los sustratos de 

CYP3A4 conocidos por tener un margen terapéutico estrecho (p. ej., astemizol, terfenadina, cisaprida, pimozida, 

quinidina, bepridilo o alcaloides ergóticos [ergotamina, dihidroergotamina]) se deben administrar con cautela en los 

pacientes tratados con lenvatinib. 

Anticonceptivos orales: actualmente se desconoce si lenvatinib puede reducir la eficacia de los anticonceptivos 

hormonales y, por tanto, las mujeres que utilicen anticonceptivos hormonales orales deben usar también un método de 

barrera. 

 

Precio de 1 caja de 30 cápsulas de 4 mg: 2236,00€ 

Precio de 1 caja de 30 cápsulas de 10 mg: 2236,00€. 

 

 

Fármacos anti-CDK4/6 (quinasa dependiente de ciclina 4/ciclina 6): 

➢ Cáncer de mama 

 

1. Palbociclib (Ibrance® 75, 100, 125 mg cápsulas – medicamento estranjero) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado para el tratamiento del cáncer de mama metastásico o localmente avanzado, 

positivo para el receptor hormonal (HR) y negativo para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano 

(HER2): 

- en combinación con un inhibidor de la aromatasa; 

- en combinación con fulvestrant en mujeres que hayan recibido hormonoterapia previa. 

En mujeres pre o perimenopáusicas la hormonoterapia se debe combinar con un agonista de la hormona liberadora de 

la hormona luteinizante (LHRH). 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: La dosis recomendada es de 125 mg de palbociclib una vez al día durante 21 días consecutivos, seguido de 

7 días sin tratamiento (esquema 3/1) para completar un ciclo de 28 días. Combinación con un inhibidor de la aromatasa 

(letrozol): cuando se administra junto con palbociclib, la dosis recomendada de letrozol es de 2,5 mg por vía oral una vez 

al día, administrado de forma continua a lo largo de un ciclo de 28 días. Combinación con fulvestrant: Cuando se 

administra junto con palbociclib, la dosis recomendada de fulvestrant es de 500 mg por vía intramuscular los días 1, 15, 

29, y una vez al mes a partir de entonces. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor altamente selectivo y reversible de las quinasas dependientes de ciclina (CDK) 4 y 6. 

La ciclina D1 y las CDK4/6 son factores en los que confluyen múltiples vías de señalización que conducen a la 

proliferación celular. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: neutropenia, infecciones, leucopenia, fatiga, náuseas, vómitos, estomatitis, apetito 

disminuido, anemia, alopecia y diarrea. 

 

Interacciones:  

Inhibidores del CYP3A: se debe evitar el uso concomitante de inhibidores potentes del CYP3A incluyendo, entre otros: 

claritromicina, indinavir, itraconazol, ketoconazol, lopinavir/ritonavir, nefazodona, nelfinavir, posaconazol, saquinavir, 

telaprevir, telitromicina, voriconazol, así como el pomelo o el zumo de pomelo, porque la administración concomitante de 

estos fármacos con palbociclib aumentó la exposición total y la concentración máxima de palbociclib. 

Inductores del CYP3A: se debe evitar el uso concomitante de inductores potentes del CYP3A incluyendo, entre otros, 

carbamazepina, enzalutamida, fenitoína, rifampicina y la hierba de San Juan, porque la administración concomitante de 

estos fármacos con palbociclib disminuyó la exposición total y la concentración máxima de palbociclib. 

Agentes reductores de la acidez: en condiciones de ayuno, la administración concomitante de múltiples dosis del inhibidor 

de la bomba de protones (PPI) rabeprazol y una única dosis de palbociclib disminuyó la exposición total y la concentración 

máxima de palbociclib. Por lo tanto, palbociclib se debe tomar con alimentos, preferiblemente en una comida. 
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Efectos de palbociclib sobre la farmacocinética de otros medicamentos: se debe reducir la dosis de los sustratos del 

CYP3A con un índice terapéutico estrecho (p.ej., alfentanilo, ciclosporina, dihidroergotamina, ergotamina, everolimus, 

fentanilo, pimozida, quinidina, sirolimus y tacrolimus) cuando se administren de manera concomitante con palbociclib, ya 

que palbociclib puede aumentar su exposición (es un inhibidor débil dependiente del tiempo del CYP3A). 

Efecto de tamoxifeno sobre la exposición a palbociclib: los datos de un estudio DDI en varones sanos indicaron que, 

cuando una única dosis de palbociclib se administró de manera concomitante con múltiples dosis de tamoxifeno, la 

exposición a palbociclib fue comparable a cuando se administró palbociclib en monoterapia. 

 

 

Fármacos anti-c-Kit (transmembrane tyrosine kinase (CD117)): 

➢ Tumor de estroma gastrointestinal 
 

1. Imatinib (Glivec® 100, 400 mg comprimidos) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Está indicado para: 

- el tratamiento de pacientes adultos con tumores del estroma gastrointestinal (GIST) malignos no resecables y/o 

metastásicos Kit (CD 117) positivos; 

- el tratamiento adyuvante de pacientes adultos que presentan un riesgo significativo de recaída después de la resección 

de GIST Kit (CD117) positivo; 

- el tratamiento de pacientes adultos con dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) no resecable y pacientes adultos con 

DFSP recurrente y/o metastásico que no son de elección para cirugía. 

Está también indicado para: 

- pacientes adultos y pediátricos con leucemia mieloide crónica (LMC), cromosoma Filadelfia positivo (Ph+) (bcr-abl) de 

diagnóstico reciente para los que no se considera como tratamiento de primera línea el trasplante de médula ósea; 

- pacientes adultos y pediátricos con LMC Ph+ en fase crónica tras el fallo del tratamiento con interferón-alfa, o en fase 

acelerada o crisis blástica; 

- pacientes adultos y pediátricos con leucemia linfoblástica aguda cromosoma Filadelfia positivo (LLA Ph+) de diagnóstico 

reciente, integrado con quimioterapia; 

- pacientes adultos con LLA Ph+ refractaria o en recaída, como monoterapia; 

- pacientes adultos con síndromes mielodisplásicos/mieloproliferativos (SMD/SMP) asociados con el reordenamiento del 

gen del receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGFR); 

- pacientes adultos con síndrome hipereosinofílico (SHE) avanzado y/o leucemia eosinofílica crónica (LEC) con 

reordenación de FIP1L1-PDGFRα. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología para LMC en pacientes adultos: La dosis recomendada de Glivec para pacientes adultos con LMC en fase 

crónica es de 400 mg/día. La dosis recomendada de Glivec para pacientes adultos en fase acelerada es de 600 mg/día. 

La dosis recomendada de Glivec para pacientes adultos en crisis blástica es de 600 mg/día. 

 

Posología para LMC en niños: La dosificación en niños deberá basarse en la superficie corporal (mg/m2). Se 

recomienda una dosis de 340 mg/m2 al día en niños con LMC en fase crónica y LMC en fases avanzadas (sin superar 

la dosis total de 800 mg). El tratamiento puede administrarse una vez al día o, alternativamente, puede dividirse la dosis 

en dos administraciones – una por la mañana y otra por la noche. La recomendación posológica se basa actualmente en 

un número pequeño de pacientes pediátricos. 

 

Posología para LLA Ph+ en pacientes adultos: La dosis recomendada de Glivec para pacientes adultos con LLA Ph+ 

es de 600 mg/día. Pauta de tratamiento: en base a los datos existentes, Glivec ha demostrado ser eficaz y seguro cuando 

se administró a dosis de 600 mg/día combinado con quimioterapia en la fase de inducción, las fases de consolidación y 

mantenimiento de la quimioterapia para pacientes adultos con LLA Ph+ de diagnóstico reciente. La duración del 

tratamiento con Glivec puede variar con el programa de tratamiento seleccionado, pero generalmente las exposiciones 

más prolongadas a Glivec han mostrado mejores resultados. Para pacientes adultos con LLA Ph+ refractaria o en 

recaída, la monoterapia con Glivec a 600 mg/día es segura, eficaz y puede administrarse hasta la progresión de la 

enfermedad.  

 

Posología para LLA Ph+ en niños: La dosis para niños se debe basar en el área de superficie corporal (mg/m2). Se 

recomienda la dosis de 340 mg/m2 diaria para niños con LLA Ph+ (sin superar la dosis total de 600 mg).  

 

Posología para SMD/SMP: La dosis recomendada de Glivec para pacientes adultos con SMD/SMP es de 400 mg/día. 

Duración del tratamiento: en el único ensayo clínico realizado hasta ahora, el tratamiento con Glivec continuó hasta la 

progresión de la enfermedad. En el momento del análisis, la duración mediana del tratamiento era de 47 meses (24 días 

– 60 meses).  

 

Posología para SHE/LEC: La dosis recomendada de Glivec es de 100 mg/día para pacientes adultos con SHE/LEC. Se 

puede considerar un aumento de dosis de 100 mg a 400 mg en ausencia de reacciones adversas al fármaco si las 

valoraciones demuestran una respuesta insuficiente al tratamiento. 

 

Posología para GIST: La dosis recomendada de Glivec para pacientes adultos con GIST maligno no resecable y/o 

metastásico es de 400 mg/día. Existen datos limitados sobre el efecto del aumento de la dosis desde 400 mg a 600 mg 
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ó 800 mg en pacientes que muestran progresión con la primera de las dosis. La dosis recomendada de Glivec es de 400 

mg/día para el tratamiento adyuvante de pacientes adultos después de la resección del GIST. 

 

Posología para DFSP: La dosis recomendada de Glivec para pacientes adultos con DFSP es de 800 mg/día. 

 

Mecanismo de Acción: Molécula pequeña inhibidora de la proteína tirosina quinasa que inhibe de forma potente la 

actividad de la tirosina quinasa Bcr-Abl (TK), así como varios receptores TKs: Kit, el receptor para el factor de célula 

madre (SCF) codificado por el proto-oncogen c-Kit, los receptores del dominio discoidin (DDR1 y DDR2), el receptor del 

factor estimulante de colonias (CSF-1R) y los receptores alfa y beta del factor de crecimiento derivado de plaquetas 

(PDGFR-alfa y PDGFR-beta). Imatinib también puede inhibir los eventos celulares mediados por la activación de estos 

receptores quinasas. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes en ambas patologías: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, fatiga, mialgia, 

calambres musculares, erupción y edemas superficiales. 

- Se observó más mielosupresión en pacientes con LMC que con GIST, lo que probablemente sea debido a la enfermedad 

subyacente.  

- En el estudio en pacientes con GIST no resecable y/o metastásico, 7 (5%) pacientes presentaron Criterios de Toxicidad 

Comunes (CTC) de grado 3/4: hemorragias gastrointestinales (3 pacientes), hemorragias intra-tumorales (3 pacientes) o 

ambas (1 paciente). 

 

Interacciones:  

Principios activos que pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de imatinib: las sustancias que inhiben la 

actividad del citocromo P450, isoenzima CYP3A4 (p. ej. inhibidores de la proteasa como indinavir, lopinavir/ritonavir, 

ritonavir, saquinavir, telaprevir, nelfinavir, boceprevir; antifúngicos azólicos incluyendo ketoconazol, itraconazol, 

posaconazol, voriconazol; algunos macrólidos como eritromicina, claritromicina y telitromicina) podrían reducir el 

metabolismo y aumentar las concentraciones de imatinib. 

Principios activos que pueden reducir las concentraciones plasmáticas de imatinib: las sustancias que son inductoras de 

la actividad del CYP3A4 (p. ej. dexametasona, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, fenobarbital, fosfenitoína, primidona 

o Hypericum perforatum, también conocido como hierba de San Juan) puede reducir significativamente la exposición a 

imatinib, aumentando potencialmente el riesgo de fallo terapéutico. 

Principios activos a los que imatinib puede alterar su concentración plasmática:  

- Imatinib aumenta la concentración plasmática de simvastatina (sustrato del CYP3A4), lo que indica que imatinib inhibe 

el CYP3A4; por lo tanto, se recomienda precaución cuando se administre imatinib con sustratos del CYP3A4 con un 

estrecho margen terapéutico (p. ej. ciclosporina, pimozida, tacrolimus, sirolimus, ergotamina, diergotamina, fentanilo, 

alfentanilo, terfenadina, bortezomib, docetaxel y quinidina).  

- Imatinib puede aumentar la concentración plasmática de otros fármacos metabolizados por el CYP3A4 (p. ej. triazolo-

benzodiazepinas, dihidropiridina, bloqueantes de los canales de calcio, ciertos inhibidores de la HMG-CoA reductasa, es 

decir, estatinas, entre otros). 

- Los pacientes que precisen anticoagulantes deberán recibir heparina de bajo peso molecular o estándar en vez de 

derivados cumarínicos como warfarina, debido al riesgo aumentado conocido de hemorragia en combinación con el uso 

de imatinib (p.ej. hemorragia). 

- En pacientes tiroidectomizados que reciben tratamiento con levotiroxina, puede disminuir la exposición plasmática de 

levotiroxina cuando se administra imatinib conjuntamente. 

 

Datos de Eficacia: En pacientes adultos y pediátricos, la efectividad de imatinib se basa en las tasas de respuesta 

hematológica y citogenética globales y en la supervivencia sin progresión en LMC, en las tasas de respuesta 

hematológica y citogenética en LLA Ph+, SMD/SMP, en las tasas de respuesta hematológica en SHE/LEC y en las tasas 

de respuesta objetiva en pacientes adultos con GIST no resecable y/o metastásico y DFSP y en la supervivencia libre de 

recurrencia en adyuvancia de GIST. La experiencia con imatinib en pacientes con SMD/SMP asociados con el 

reordenamiento del gen del PDGFR es muy limitada. Excepto en LMC de diagnóstico reciente en fase crónica, no existen 

ensayos controlados que demuestren el beneficio clínico o el aumento de la supervivencia para estas enfermedades. 

 

Precio de 1 caja de 60 comprimidos de 100 mg: 334,99€. 

Precio de 1 caja de 30 comprimidos de 400 mg: 669,79€. 

 

 

Fármacos anti-EML4-ALK/ROS1 (receptor tirosina quinasa del linfoma anaplásico)): 

➢ Cáncer de pulmon no microcítico (CPNM) 
 

1. Crizotinib (Xalkori® 200, 250 mg cápsulas) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado como tratamiento de primera línea para adultos con cáncer de pulmón no 

microcítico (CPNM) avanzado, positivo para la quinasa del linfoma anaplásico (ALK). Está indicado para el tratamiento 

de adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado, positivo para la quinasa del linfoma anaplásico (ALK), 

previamente tratado. Está también indicado para el tratamiento de adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) 

avanzado, positivo para ROS1. 

 

Vía de administración: Oral. 
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Posología: La pauta posológica recomendada de XALKORI es de 250 mg dos veces al día (500 mg diarios), administrado 

de manera continua. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor selectivo del receptor tirosina-quinasa (RTK) ALK y sus variantes oncogénicas. Inhibe 

también la actividad tirosina-quinasa del receptor del factor de crecimiento de los hepatocitos (HGFR, c-Met), ROS1 (c-

ros) y del receptor de Nantes (RON). 

 

Efectos Adversos: Más graves: hepatotoxicidad, EPI/neumonitis, neutropenia y prolongación del intervalo QT. Más 

frecuentes: trastornos de la visión, náuseas, diarrea, vómitos, edema, estreñimiento, elevación de las transaminasas, 

neutropenia, cansancio, disminución del apetito, mareo y neuropatía. 

 

Interacciones:  

Agentes que pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de crizotinib: inhibidores potentes de CYP3A (atazanavir, 

indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, itraconazol, ketoconazol, voriconazol, claritromicina, telitromicina, 

troleandomicinal, el pomelo y el zumo de pomelo). 

Agentes que pueden disminuir las concentraciones plasmáticas de crizotinib: inductores potentes de CYP3A 

(carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina y hierba de San Juan). 

Agentes cuyas concentraciones plasmáticas pueden verse alteradas por crizotinib:  

- la administración concomitante de crizotinib (inhibidor moderado de CYP3A) con sustratos del CYP3A con estrecho 

margen terapéutico (alfentanilo, cisaprida, ciclosporina, derivados ergóticos, fentanilo, pimozida, quinidina, sirolimus y 

tacrolimus) debe evitarse, porque aumenta las concentraciones de estos fármacos. 

-  crizotinib es un inhibidor de CYP2B6; por tanto, la administración de crizotinib junto con medicamentos que sean 

metabolizados por CYP2B6 (por ejemplo, bupropión, efavirenz) podría aumentar las concentraciones plasmáticas de 

éstos últimos. 

- crizotinib puede inducir enzimas reguladas por el receptor X de pregnano (PXR) y por el receptor constitutivo de 

androstano (CAR) (por ejemplo, CYP3A4, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, UGT1A1); debe actuarse con precaución cuando 

se administre crizotinib en combinación con medicamentos que sean metabolizados mayoritariamente por estas enzimas 

y conviene destacar que puede verse reducida la eficacia de los anticonceptivos orales administrados de forma 

concomitante. 

- crizotinib es un inhibidor débil de uridina difosfato glucuronosiltransferasa (UGT) 1A1 y UGT2B7; por tanto, crizotinib 

puede tener el potencial de aumentar las concentraciones plasmáticas de los medicamentos administrados 

simultáneamente que sean metabolizados mayoritariamente por UGT1A1 (p.ej. raltegravir, irinotecán) o UGT2B7 

(morfina, naloxona). 

- crizotinib es un inhibidor de OCT1 y OCT2 in vitro; por consiguiente, crizotinib puede tener el potencial de aumentar las 

concentraciones plasmáticas de medicamentos coadministrados que sean sustratos de OCT1 u OCT2 (por ejemplo, 

metformina, procainamida). 

Medicamentos con efecto conocido de prolongación del intervalo QT: el uso concomitante de crizotinib (que causa una 

prolongación del intervalo QT) con medicamentos con efecto conocido de prolongación del intervalo QT o con 

medicamentos que puedan inducir “Torsades de pointes” (por ejemplo, agentes de clase IA [quinidina, disopiramida] o 

clase III [por ejemplo, amiodarona, sotalol, dofetilida, ibutilida], metadona, cisaprida, moxifloxacino, antipsicóticos, etc.) 

deberá realizarse de forma cuidadosa. 

Medicamentos bradicárdicos: se ha notificado bradicardia durante los estudios clínicos; por tanto, debido al riesgo de una 

bradicardia excesiva, crizotinib debe utilizarse con precaución si se administra en combinación con otros productos 

bradicárdicos (por ejemplo, bloqueantes de los canales del calcio no dihidropiridínicos, como verapamilo y diltiazem, 

betabloqueantes, clonidina, guanfacina, digoxina, mefloquina, anticolinesterasas, pilocarpina). 

 

Precio de 1 caja de 60 cápsulas de 200 mg (BOT): 5497,55€. 

Precio de 1 caja de 60 cápsulas de 250 mg (BOT): 5497,55€. 

 

2. Ceritinib (Zycadia® 150 mg cápsulas – medicamento estranjero) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico 

(CPNM) avanzado, positivo para la quinasa del linfoma anaplásico (ALK), previamente tratado con crizotinib. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: La dosis recomendada de Zykadia es de 750 mg administrados por vía oral, una vez al día, a la misma hora 

cada día. La dosis máxima recomendada es de 750 mg diarios. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor oral altamente selectivo y potente de ALK. Inhibe la autofosforilación de ALK, la 

fosforilación mediada por ALK de las proteínas de la vía de señalización descendiente y la proliferación de las células 

cancerosas dependientes de ALK in vitro e in vivo. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: diarrea, náusea, vómito, fatiga, parámetros hepáticos de laboratorio alterados, dolor 

abdominal, disminución del apetito, estreñimiento, erupción, aumento de la creatinina en la sangre, alteración en el 

esófago y anemia. 

 

Interacciones:  

Medicamentos que pueden aumentar las concentraciones de ceritinib en plasma:  
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- inhibidores potentes de CYP3A (incluyendo, aunque no de forma exclusiva a ritonavir, saquinavir, telitromicina, 

ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol y nefazodona). 

- inhibidores de la glipoproteina-P (gp-P); si ceritinib (que es un sustrato de la glipoproteina-P) se administra con 

medicamentos que inhiben la gp-P, es probable un aumento de la concentración de ceritinib. 

Medicamentos que pueden disminuir las concentraciones plasmáticas de ceritinib:  

- inductores potentes de CYP3A (carbamacepina, fenobarbital, fenitoina, rifabutina, rifampicina e hierba de San Juan 

(Hypericum perforatum)) y indutores de la gp-P disminuye las concentraciones plasmáticas de ceritinib. 

- los agentes reductores del ácido gástrico (p.ej. inhibidores de la bomba de protones, antagonistas del receptor H2, 

antiácidos) pueden alterar la solubilidad de ceritinib y reducir su biodisponibilidad puesto que ceritinib mostró una 

solubilidad dependiente del pH y es escasamente soluble al aumentar el pH in vitro. Pero no se ha llevado a cabo un 

estudio específico para evaluar el efecto de los agentes reductores de ácido gástrico sobre la biodisponibilidad de 

ceritinib. 

Medicamentos a los que ceritinib puede alterar la concentración plasmática:  

- ceritinib inhibe de forma competitiva el metabolismo de un sustrato de CYP3A, midazolam, y un sustrado de CYP2C9, 

diclofenaco; así se debe evitar la administración conjunta de ceritinib con sustratos conocidos de CYP3A que tienen un 

estrecho margen terapéutico (p.ej. astemizol, cisaprida, ciclosporina, ergotamina, fentanilo, pimocida, quinidina, 

tacrolimus, alfentanilo y sirolimus) y sustratos conocidos de CYP2C9 que tienen un estrecho margen terapéutico (p.ej. 

fenitoina y warfarina). 

- ceritinib también inhibe CYP2A6 y CYP2E1 a concentraciones clínicamente relevantes. Por tanto, ceritinib puede tener 

el potencial de aumentar las concentraciones plasmáticas de medicamentos administrados de forma concomitante que 

son metabolizados de forma predominante por estas enzimas. 

Medicamentos que son sustratos de transportadores: según los datos in vitro, se espera que ceritinib inhiba el gp-P y 

BCRP a nivel intestinal a concentraciones clínicamente significativas; por consiguiente, ceritinib puede tener la capacidad 

de aumentar las concentraciones plasmáticas de medicamentos administrados conjuntamente y transportados por estas 

proteínas. Se debe tener precaución a la hora de utilizar concomitantemente sustratos del BCRP (p.ej.: rosuvastina, 

topotecán, sulfasalazina) y sustratos del gp-P (digoxina, dabigatrán, colchicina, pravastatina). 

Medicamentos que prolongam el intervalo QT: ceritinib (prolonga el intervalo QT) se debe usar con precaución en 

pacientes que tienen o pueden desarrollar una prolongación del intervalo QT, incluyendo aquellos pacientes que toman 

medicamentos antiarrítmicos clase I (como quinidina, procainamida, disopiramida) o clase III (amiodarona, sotalol, 

dofelitida, ibutilida) y otros medicamentos que pueden provocar una prolongación del intervalo QT como astemizol, 

domperidona, droperidol, cloroquina, halofantrina, claritromicina, haloperidol, metadona, cisaprida y moxifloxacino. 

Interacciones con alimentos/bebida:  

- la biodisponibilidad de ceritinib aumenta en presencia de alimentos, dependiendo del contenido graso de la comida. 

Así, ceritinib se debe tomar con el estómago vacío. 

- se debe evitar tomar pomelo y zumo de pomelo puesto que puede inhibir el CYP3A en la pared del intestino y puede 

aumentar la biodisponibilidad de ceritinib. 

 

Datos de Eficacia: Se investigó el uso de ceritinib en el tratamiento de pacientes con CPNM positivo para ALK, que 

habían sido tratados previamente con un inhibidor ALK, en dos ensayos de brazo único, abiertos, multicéntricos, globales 

(ensayo A y ensayo B). Todavía no se dispone de datos de eficacia comparada a partir de ensayos clínicos aleatorizados. 

 

 

Fármacos anti-BRAF (V-RAF homólogo B1 del oncogén viral del sarcoma murino): 

➢ Cáncer de piel (melanoma) 
 

1. Vemurafenib (Zelboraf® 240 mg comprimidos) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con melanoma no 

resecable o metastásico con mutación de BRAF V600 positiva. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: La dosis recomendada de vemurafenib es de 960 mg (4 comprimidos de 240 mg) dos veces al día 

(equivalente a una dosis diaria total de 1920 mg). 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor de la serina-treonina quinasa BRAF que actúa evitando la proliferación celular que 

tiene lugar en ausencia de los factores de crecimiento que normalmente son requeridos para la proliferación. 

 

Efectos Adversos: Más comunes: artralgia, astenia, rash, reacciones de fotosensibilidad, náuseas, alopecia y prurito. 

Se notificó de manera muy frecuente (20%) carcinoma de células escamosas cutáneo (CCEc) que en la mayoría de los 

casos fue tratado mediante extirpación local. De especial interés: aumento de las enzimas hepáticas, CCEc, carcinoma 

de células escamosas no cutáneo, nuevo melanoma primario, reacciones de hipersensibilidad y dermatológicas y 

prolongación del intervalo QT. 

 

Interacciones:  

Efectos de vemurafenib en los sustratos CYP:  

- vemurafenib puede incrementar los niveles plasmáticos de sustancias que se metabolizan predominantemente por 

CYP1A2 (porque es un inhibidor moderado de CYP1A2) (ej. agomelatina, alosetrón, duloxetina, melatonina, ramelteón, 

tacrina, tizanidina, teofilina); 
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- vemurafenib puede disminuir los niveles plasmáticos de sustancias que se metabolizan predominantemente por 

CYP3A4. Basándonos en esto, la eficacia de los anticonceptivos orales, que se metabolizan vía CYP3A4 y que se utilicen 

de forma concomitante con vemurafenib, podría verse disminuida; 

- se debe tener precaución cuando se administra de forma conjunta vemurafenib y warfarina (CYP2C9) en pacientes con 

melanoma, porque algunos pacientes mostraron un aumento en los niveles de warfarina (una media de un 18%) cuando 

se administró de forma conjunta una dosis única de warfarina tras la administración repetida de vemurafenib durante 15 

días. 

Tratamiento con radiación: se ha notificado una potenciación de la toxicidad del tratamiento con radiación en pacientes 

que recibieron vemurafenib. 

Interacción de vemurafenib con los sistemas transportadores de medicamentos:  

- se debe tener precaución cuando se dosifica vemurafenib simultáneamente con sustratos de gp-P (ej. aliskireno, 

ambrisentán, colchicina, dabigatrán etexilato, digoxina, everolimus, fexofenadina, lapatinib, maraviroc, nilotinib, 

posaconazol, ranolazina, sirolimus, sitagliptina, talinolol, topotecán) porque vemurafenib es un inhibidor de los 

transportadores de la glicoproteína-P, y pueda aumentar la concentración de estos fármacos; 

- se desconocen los efectos de vemurafenib sobre los fármacos que son sustratos de BCRP (vemurafenib es un inhibidor 

de la proteína resistente al cáncer de mama (BCRP)). No se puede excluir que vemurafenib pueda aumentar los niveles 

plasmáticos de medicamentos transportados por BCRP (ej. metrotexato, mitoxantrona, rosuvastatina). 

 

Precio de 1 caja de 56 comprimidos de 240 mg (BOT): 2460,55€ 

 

 

 

 

2. Dabrafenib (Tafinlar® 50, 75 mg cápsulas) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado en monoterapia o en combinación con trametinib en el tratamiento de pacientes 

adultos con melanoma no resecable o melanoma metastásico con mutación BRAF V600 positiva. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: La dosis recomendada de dabrafenib, tanto en monoterapia como en combinación con trametinib, es de 150 

mg (dos cápsulas de 75 mg) dos veces al día (equivalente a una dosis diaria total de 300 mg). La dosis recomendada de 

trametinib, cuando se utiliza en combinación con dabrafenib, es de 2 mg una vez al día. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor de la serina-treonina quinasa BRAF y actúa evitando la proliferación celular. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: hiperqueratosis, cefalea, pirexia, artralgia, papiloma cutáneo, alopecia, erupción,  

eritrodisestesia palmo-plantar, pirexia, carcinoma de células escamosas (CCE) y dolor lumbar (dolor intenso limitante). 

De especial interés: malignidades secundarias, pirexia y casos graves de fiebre, uveítis, fracción de eyección anormal, 

alteraciones valvulares, fallo renal, hepatitis, pancreatitis, y paniculitis. 

 

 

Interacciones:  

Efectos de otros medicamentos sobre dabrafenib:  

- dabrafenib es un sustrato de las enzimas metabólicas CYP2C8 y CYP3A4, mientras que los metabolitos activos, hidróxi-

dabrafenib y desmetil-dabrafenib son sustratos de CYP3A4; los medicamentos que actúan como inhibidores o inductores 

potentes de CYP2C8 o CYP3A4, tienden a aumentar o disminuir las concentraciones de dabrafenib, respectivamente; 

- la solubilidad de dabrafenib es pH dependiente con disminuciones de la solubilidad cuanto mayor sea el pH. Los 

medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones, que inhiben la secreción gástrica elevando el pH gástrico, 

pueden disminuir la solubilidad de dabrafenib y reducir su biodisponibilidad. 

Efectos de dabrafenib sobre otros medicamentos:  

- dabrafenib es un inductor enzimático que incrementa la síntesis de enzimas que metabolizan medicamentos entre las 

que se incluyen CYP3A4, CYP2Cs y CYP2B6. También puede incrementar la síntesis de transportadores. Este efecto 

provoca una reducción de los niveles plasmáticos de medicamentos metabolizados por estas enzimas, y puede afectar 

a algunos medicamentos transportados; 

- es de esperar que existan interacciones con muchos medicamentos que se eliminen a través del metabolismo o por 

transporte activo; se sospecha que el riesgo de daño hepático tras la administración de paracetamol es mayor en 

pacientes tratados de forma concomitante con inductores enzimáticos. Entre el grupo de medicamentos que pueden 

verse afectados se incluyen los siguientes, pero no están limitados sólo a estos: analgésicos (p. ej. fentanilo, metadona); 

antibióticos (p. ej. claritromicina, doxiciclina); medicamentos anticancerígenos (p. ej.cabazitaxel); anticoagulantes (p. ej. 

acenocumarol, warfarina); antiepilépticos (p. ej. carbamazepina, fenitoína, primidona, ácido valproico); antipsicóticos (p. 

ej. haloperidol); bloqueantes de canales de cálcio (p. ej. diltiazem, felodipino, nicardipino, nidefipino, verapamilo); 

glucosidos cardiacos (p. ej. Digoxina); corticosteroides (p. ej. dexametasona, metilprednisolona); antivirales para el VIH 

(p. ej. amprenavir, atazanavir, darunavir, delavirdina, efavirenz, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, saquinavir, tipranavir); 

anticonceptivos hormonales; hipnóticos (p. ej. diazepam, midazolam, zolpidem);  

inmunosupresores (p. ej. ciclosporina, tacrolimus, sirolimus); estatinas metabolizadas por CYP3A4 (p. ej. atorvastatina, 

simvastatina). 

Combinación con trametinib: se observó una pequeña disminución en la biodisponibilidad de trametinib, cuando 

trametinib se administraba en combinación con dabrafenib, un inductor CYP3A4. 
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Efectos de los alimentos sobre dabrafenib: los pacientes deben de tomar dabrafenib en monoterapia o en combinación 

con trametinib al menos una hora antes o dos horas después de las comidas debido al efecto de los alimentos sobre la 

absorción de dabrafenib. 

 

Datos de Eficacia: La eficacia y seguridad de dabrafenib se basa en un total de 9 estudios clínicos, incluyendo 2 estudios 

fase II y un estudio pivotal fase III. 

 

Precio de 1 caja de 28 cápsulas de 50 mg: 839,83€. 

Precio de 1 caja de 28 cápsulas de 75 mg: 1260,22€. 

 

La evidencia disponible para vemurafenib y dabrafenib, sugiere una eficacia similar y una posible 

mejor tolerabilidad en el caso de dabrafenib. Esta mejor tolerabilidad podría estar influenciada por el mayor 

conocimiento del perfil de toxicidad asociada al uso de los inhibidores BRAF durante el desarrollo de 

dabrafenib. Así, aunque no existen criterios que orienten la selección de una terapia con un inhibidor del 

BRAF u otro, la elección del tratamiento deberá realizarse de manera individualizada. 

 

 

Fármacos anti-MEK (mitogen-activated extracellular signal regulated kinase): 

➢ Cáncer de piel (melanoma) 
 

1. Trametinib (Mekinist® 0.5, 2 mg comprimidos) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado en monoterapia o en combinación con dabrafenib para el tratamiento de pacientes 

con melanoma metastásico o irresecable portadores de la mutación de BRAF V600. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: La dosis recomendada de trametinib, tanto en monoterapia como en combinación con dabrafenib, es de 2 

mg una vez al día. La dosis recomendada de dabrafenib, cuando se utiliza en combinación con trametinib, es de 150 mg 

dos veces al día. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor alostérico, reversible y de alta especificidad de las quinasas MEK1 y MEK2. Estas 

quinasas pertenecen a la vía de las MAP quinasas, considerada una vía critica para la proliferación celular tanto en 

células normales como en células de una gran cantidad de neoplasias. 

 

Efectos Adversos: En combinación con otros fármacos (dabrafenib, por ejemplo): pirexia, cefalea, escalofríos, diarrea, 

astenia, hipertensión, alteración de la fracción de eyección, elevación de GGT, hiponatremia y neutropenia. De especial 

interés, pero poco frecuentes: toxicidad ocular, neumonitis y la insuficiencia renal. 

 

Interacciones:  

Efecto de otros medicamentos sobre trametinib: trametinib, in vitro, es un sustrato del flujo de transportadores gp-P. 

Como no se puede excluir que una fuerte inhibición hepática de gp-P pudiera elevar los niveles de trametinib, es por lo 

que se recomienda precaución cuando se administre trametinib con medicamentos que sean inhibidores potentes de gp-

P (p.ej. verapamilo, ciclosporina, ritonavir, quinidina, itraconazol). 

Efecto de trametinib sobre otros medicamentos: trametinib puede producir una inhibición transitoria de los sustratos de 

BCRP en el intestino (por ejemplo, pitavastatina), que puede minimizarse con una escalada de dosis (diferencia de dos 

horas) de estos medicamentos y trametinib. 

Efecto de los alimentos sobre trametinib: debido al efecto de los alimentos sobre la absorción de trametinib, los pacientes 

deben tomar trametinib en monoterapia o en combinación con dabrafenib, al menos una hora antes o dos horas después 

de las comidas. 

Trastornos gastrointestinales: en pacientes tratados con trametinib en monoterapia o en combinación con dabrafenib se 

han notificado colitis y perforación gastrointestinal, incluyendo desenlace mortal. El tratamiento con trametinib en 

monoterapia o en combinación con dabrafenib debe ser usado con precaución en pacientes que presenten factores de 

riesgo de perforación gastrointestinal, incluyendo antecedentes de diverticulitis, metástasis en el tracto gastrointestinal y 

uso concomitante de medicamentos con riesgo conocido de perforación gastrointestinal. 

 

Datos de Eficacia: En asociación con dabrafenib ha demostrado en los modelos de experimentación que es capaz de 

retrasar el desarrollo de resistencia. En monoterapia no ha demostrado actividad clínica en pacientes que han progresado 

a un tratamiento previo con un inhibidor BRAF. 

 

Precio de 1 caja de 30 comprimidos de 2 mg: 2382,20€. 

 

La asociación de dabrafenib y trametinib es superior a dabrafenib o vemurafenib en monoterapia 

en términos de respuesta objetiva, supervivencia libre de progresión y supervivencia global en pacientes 

con mutación BRAF. 
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No parecen existir diferencias importantes en términos de eficacia (tasa de respuesta y 

supervivencia libre de progresión) y tolerabilidad al comparar la combinación de dabrafenib y trametinib con 

vemurafenib y cobimetinib. 

Los pacientes con mutación de BRAF y una enfermedad muy sintomática deberían ser tratados 

inicialmente con terapia dirigida combinando inhibidor de BRAF y MEK frente a inmunoterapia por las 

mayores posibilidades de una respuesta objetiva. 

 

 

Fármacos anti-PARP (poli ADP-ribosa polimerasa): 

➢ Cáncer de ovarios e cáncer de mama (tumores BCRA) 
 

1. Olaparib (Lynparza® 50 mg cápsulas) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado en monoterapia para el tratamiento de mantenimiento de pacientes adultas con 

cáncer de ovario epitelial seroso de alto grado, trompa de Falopio, o peritoneal primario, con mutación BRCA (germinal 

y/o somática), sensible a platino, en recaída, que están en respuesta (respuesta completa o parcial) a quimioterapia 

basada en platino. 

 

Vía de administración: Oral. 

 

Posología: La dosis recomendada de Lynparza es 400 mg (ocho cápsulas) dos veces al día, equivalente a una dosis 

total diaria de 800 mg. Las pacientes deben iniciar el tratamiento con Lynparza, no más tarde de transcurridas 8 semanas 

después de la finalización de su última dosis del régimen que contiene platino. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibidor potente de las enzimas poli ADP-ribosa polimerasa humanas (PARP-1, PARP-2 y 

PARP-3) (las PARP son necesarias para la reparación eficiente de las roturas monocatenarias del ADN; olaparib se une 

al sitio activo del PARP asociado al ADN, evita la disociación del PARP y lo atrapa en el ADN, bloqueando la reparación). 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: náuseas, vómitos, astenia, diarrea, dispepsia, fatiga, cefalea, disgeusia, disminución 

del apetito, mareo, anemia, neutropenia, linfopenia, elevación del volumen corpuscular medio y aumento en la creatinina. 

 

Interacciones:  

Medicamentos antineoplásicos: estudios clínicos de olaparib en combinación con otros medicamentos antineoplásicos, 

incluyendo fármacos que dañan el ADN, indican una potenciación y prolongación de toxicidad mielosupresora. 

Efecto de otros fármacos sobre olaparib:  

- se recomienda evitar la administración de inductores potentes de CYP3A (por ej., fenitoína, rifampicina, rifapentina, 

carbamazepina, nevirapina, fenobarbital e hierba de San Juan) con olaparib, ya que es posible que pueda reducirse 

sustancialmente la eficacia de olaparib, porque CYP3A4/5 son los isoenzimas predominantemente responsables de la 

eliminación metabólica de olaparib; 

- se recomienda evitar la administración de inhibidores conocidos potentes de CYP3A (por e.j. itraconazol, telitromicina, 

claritromicina, inhibidores de la proteasa potenciados con ritonavir o cobicistat, boceprevir, telaprevir) o moderados de 

este isoenzima (por e.j. eritromicina, diltiazem, fluconazol, verapamilo) con olaparib; 

- olaparib in vitro es un sustrato para el transportador de eflujo gp-P y, por lo tanto, los inhibidores de la gp-P podrían 

aumentar la exposición a olaparib. 

Efecto de olaparib sobre otros fármacos:  

- olaparib in vitro es un inhibidor del CYP3A4 y se espera que in vivo sea un inhibidor leve. Por tanto, se debe tener 

precaución cuando se combinan sustratos sensibles del CYP3A4 o sustancias con un estrecho margen terapéutico (por 

ej. simvastatina, cisaprida, ciclosporina, alacaloides ergotamínicos, fentanilo, pimozida, sirolimus, tacrolimus y quetiapina) 

con olaparib; 

- se ha observado in vitro inducción del CYP1A2, 2B6 y 3A4, siendo más probable que la inducción del CYP2B6 alcance 

un grado clínicamente relevante. Tampoco puede excluirse el potencial de olaparib para inducir CYP2C9, CYP2C19 y 

gp-P. Por lo tanto, la administración concomitante de olaparib puede reducir la exposición a sustratos de estos enzimas 

metabólicos y de la proteína transportadora. La eficacia de los anticonceptivos hormonales puede reducirse si se 

administran junto con olaparib; 

- olaparib in vitro es un inhibidor del transportador de eflujo gp-P, por lo tanto no puede excluirse que olaparib pueda 

causar interacciones farmacológicas relevantes con sustratos de P gp-P (por ej. simvastatina, pravastatina, dabigatran, 

digoxina, colchicina); 

- se ha observado in vitro que olaparib es un inhibidor de OATP1B1, OCT1, OCT2, OAT3, MATE1 y MATE2K. No se 

puede excluir que olaparib pueda aumentar la exposición a los sustratos de OATP1B1 (por ej., bosentán, glibenclamida, 

repaglinida, estatinas y valsartán), OCT1 (por ej., metformina) OCT2 (por ej., creatinina sérica), OAT3 (por ej. furosemida 

y metotrexato), MATe1 (por ej. metformina) y MATE2K (por ej. metformina). En particular, se debe tener precaución si se 

administra olaparib en combinación con cualquier estatina. 

 

Precio de 1 caja de 448 cápsulas de 50 mg (BOT): 5237,35€. 

 

Olaparib podría considerarse tratamiento de elección en pacientes que cumplan todos los 

siguientes criterios:  
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• recaída de un cáncer de ovario, trompa de Falopio o primario peritoneal que se haya producido 

más de 6 meses después de la finalización del penúltimo tratamiento con platino; 

• respuesta al tratamiento con platino realizado para la última recaída; 

• al menos dos terapias con platino (incluyéndose la inicial y la de la última recaída); 

• mutación en BRCA 1 y/o BRCA 2 (germinal o somática).  

 

 

IMUNOTERAPIA 
 

Fármacos anti-CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte antigen-4): 

➢ Cáncer de piel (melanoma) 
 

1. Ipilimumab (Yervoy® 5 mg/ml concentrado para solución para perfusión) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado para el tratamiento del melanoma avanzado (irresecable o metastásico) en 

adultos. 

 

Vía de administración: Intravenosa. 

 

Posología: El régimen de inducción recomendado de YERVOY es de 3 mg/kg, administrados por vía intravenosa a lo 

largo de un período de 90 minutos cada 3 semanas, con un total de 4 dosis. Los pacientes deben recibir el régimen de 

inducción entero (4 dosis) según lo toleren, independientemente de la aparición de nuevas lesiones o el crecimiento de 

lesiones existentes. Las evaluaciones de la respuesta tumoral se deben realizar sólo una vez terminado el tratamiento 

de inducción. 

 

Mecanismo de Acción: Anticuerpo monoclonal (IgG1κ) anti-CTLA-4 completamente humano que potencia la respuesta 

inmunitaria mediada por los linfocitos T. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: diarrea, erupción, prurito, cansancio, náuseas, vómitos, disminución del apetito y 

dolor abdominal. Graves más frecuentes: reacciones adversas gastrointestinales, hepatotoxicidad y reacciones adversas 

cutáneas relacionadas con el sistema inmunitario. Otros: hipopituitarismo, insuficiencia suprarrenal, hipertiroidismo e 

hipotiroidismo. 

 

Interacciones:  

Corticoesteroides: se debe evitar el uso de corticoesteroides sistémicos en el nivel basal, antes de comenzar el 

tratamiento con ipilimumab, debido a su posible interferencia con la actividad farmacodinámica y la eficacia de ipilimumab. 

Sin embargo, se pueden utilizar corticoesteroides sistémicos u otros inmunosupresores una vez iniciado el tratamiento 

con ipilimumab para tratar reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario. El uso de corticoesteroides 

sistémicos después de comenzar el tratamiento con ipilimumab no parece alterar la eficacia de este medicamento. 

Anticoagulantes: es conocido que el uso de anticoagulantes aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal. Puesto 

que la hemorragia gastrointestinal es una reacción adversa de ipilimumab, los pacientes que requieran tratamiento 

anticoagulante concomitante deberían monitorizarse cuidadosamente. 

 

Datos de Eficacia: La eficacia clínica de ipilimumab está basada fundamentalmente en dos estudios fase III, varios 

estudios fase II y dos estudios observacionales retrospectivos. 

 

Precio de 1 vial de 10 ml: 2432,33€. 

Precio de 1 vial de 40 ml: 9729,30€. 

 

Ipilimumab ha demostrado ser eficaz en el tratamiento del melanoma no resecable o metastásico 

tanto en pacientes sin tratamiento previo con quimioterapia como en aquellos que recibieron quimioterapia 

para enfermedad avanzada.  

 

 

Fármacos anti-PD-1/PD-L1 (receptor de muerte programada 1): 

➢ Cáncer de piel (melanoma) 
 

1. Nivolumab (Opdivo® 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado en monoterapia o en combinación con ipilimumab para el tratamiento del 

melanoma avanzado (irresecable o metastásico) en adultos. Está también indicado para el tratamiento de pacientes 

adultos con linfoma de Hodgkin clásico (LHc) en recaída o refractario después de un trasplante autólogo de progenitores 

hematopoyéticos (TAPH) y de tratamiento con brentuximab vedotina. 

 

Vía de administración: Intravenosa. 
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Posología: OPDIVO en monoterapia: la dosis recomendada de OPDIVO es 3 mg/kg de nivolumab administrado por vía 

intravenosa durante 60 minutos cada 2 semanas. OPDIVO en combinación con ipilimumab: la dosis recomendada es 1 

mg/kg de nivolumab, administrado por vía intravenosa durante 60 minutos cada 3 semanas para las primeras 4 dosis en 

combinación con 3 mg/kg de ipilimumab administrados por vía intravenosa durante 90 minutos. Después se continúa con 

una segunda fase en la que se administran 3 mg/kg de nivolumab por vía intravenosa durante 60 minutos cada 2 

semanas. 

 

Mecanismo de Acción: Anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) que se une al receptor de 

muerte programada 1 (PD-1) y bloquea su interacción con PD-L1 y PD-L2, potenciando las respuestas de los linfocitos-

T incluyendo respuestas antitumorales. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: astenia, rash, prurito, diarrea, náuseas, fatiga. Más frecuentes en combinación con 

ipilimumab: erupción cutánea, fatiga, diarrea, prurito, náuseas, pirexia, disminución del apetito, hipotiroidismo, vómitos, 

colitis, dolor abdominal, artralgia y cefalea. Graves más frecuentes: progresión del melanoma maligno, neumonía y dolor 

de espalda. Otros: endocrinopatías (hipotiroidismo, hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, hipofisitis, diabetes mellitus, 

y cetoacidosis diabética), colitis, hepatitis, neumonitis y nefritis. 

 

Interacciones:  

Inmunosupresión sistémica: se debe evitar la utilización de corticosteroides sistémicos y otros inmunosupresores, antes 

de comenzar tratamiento con nivolumab, debido a su interferencia potencial con la actividad farmacodinámica. Sin 

embargo, se pueden usar corticosteroides sistémicos y otros inmunosupresores después de comenzar el tratamiento con 

nivolumab para tratar las reacciones adversas inmunorrelacionadas. Los resultados preliminares muestran que la 

inmunosupresión sistémica después del comienzo del tratamiento con nivolumab no parece excluir la respuesta de 

nivolumab. 

 

Datos de Eficacia: En comparación con nivolumab en monoterapia se ha establecido un aumento de la supervivencia 

libre de progresión (SLP) para la combinación de nivolumab con ipilimumab, solamente en los pacientes con baja 

expresión de PD-L1 en el tumor. 

 

Precio de 1 vial de 4 ml: 366,77€. 

Precio de 1 vial de 10 ml: 916,91€. 

 

2. Pembrolizumab (Keytruda® 50 mg polvo para concentrado para solución para perfusión) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado en monoterapia para el tratamiento del melanoma avanzado (irresecable o 

metastásico) en adultos. 

 

Vía de administración: Intravenosa. 

 

Posología: KEYTRUDA se debe administrar mediante perfusión intravenosa durante 30 minutos cada 3 semanas. La 

dosis recomendada de KEYTRUDA es 2 mg/kg para melanoma. 

 

Mecanismo de Acción: Anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) que se une al receptor de 

muerte programada 1 (PD-1) y bloquea su interacción con PD-L1 y PD-L2, potenciando las respuestas de los linfocitos 

T, incluyendo las respuestas antitumorales. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: diarrea, náuseas, prurito, erupción, artralgia y fatiga. Graves: alteraciones 

gastrointestinales, respiratorias, torácicas y mediastínicas.  Otras importantes: endocrinopatías, colitis, hepatitis, 

neumonitis, y nefritis. 

 

Interacciones:  

Inmunosupresión sistémica: se debe evitar el uso de corticosteroides sistémicos o de inmunosupresores antes de 

comenzar el tratamiento con pembrolizumab, debido a su posible interferencia con la actividad farmacodinámica y la 

eficacia de pembrolizumab. Sin embargo, se puede usar corticosteroides sistémicos y otros inmunosupresores después 

de comenzar el tratamiento con pembrolizumab, para tratar las reacciones adversas relacionadas con el sistema 

inmunitario. 

 

Precio de 1 vial de 15 ml (BOT): 1912,47€. 

 
Pembrolizumab en pacientes sin tratamiento previo con ipilimumab y con ausencia de mutaciones en 

BRAF podría ofrecer una actividad similar a nivolumab. Los resultados de supervivencia únicamente 

permiten establecer comparaciones a corto plazo (12 meses) no hallándose evidencias que puedan sugerir 

diferencias entre ambos medicamentos. Ambos medicamentos se consideran superiores a la quimioterapia 

e ipilimumab. 

 

 

➢ Cáncer de pulmon no microcítico (CPNM) 
 



54 
 

1. Nivolumab (Opdivo® 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado para el tratamiento de cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) de histología 

escamosa y no escamosa, localmente avanzado o metastásico después de quimioterapia previa basada en platino en 

pacientes adultos. 

 

Vía de administración: Intravenosa. 

 

Posología: OPDIVO en monoterapia: la dosis recomendada de OPDIVO es 3 mg/kg de nivolumab administrado por vía 

intravenosa durante 60 minutos cada 2 semanas. OPDIVO en combinación con ipilimumab: la dosis recomendada es 1 

mg/kg de nivolumab, administrado por vía intravenosa durante 60 minutos cada 3 semanas para las primeras 4 dosis en 

combinación con 3 mg/kg de ipilimumab administrados por vía intravenosa durante 90 minutos. Después se continúa con 

una segunda fase en la que se administran 3 mg/kg de nivolumab por vía intravenosa durante 60 minutos cada 2 

semanas. 

 

Mecanismo de Acción: Anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) que se une al receptor de 

muerte programada 1 (PD-1) y bloquea su interacción con los ligandos PD-L1 y PD-L2, potenciando las respuestas de 

los linfocitos-T incluyendo respuestas antitumorales. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: fatiga, disminución del apetito, náuseas, erupción cutánea, prurito y diarrea. 

 

Interacciones:  

Inmunosupresión sistémica: Se debe evitar la utilización de corticosteroides sistémicos y otros inmunosupresores, antes 

de comenzar tratamiento con nivolumab, debido a su interferencia potencial con la actividad farmacodinámica. Sin 

embargo, se pueden usar corticosteroides sistémicos y otros inmunosupresores después de comenzar el tratamiento con 

nivolumab para tratar las reacciones adversas inmunorrelacionadas. Los resultados preliminares muestran que la 

inmunosupresión sistémica después del comienzo del tratamiento con nivolumab no parece excluir la respuesta de 

nivolumab. 

 

Precio de 1 vial de 4 ml: 366,77€. 

Precio de 1 vial de 10 ml: 916,91€. 

 

2. Pembrolizumab (Keytruda® 50 mg polvo para concentrado para solución para perfusión) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado en el tratamiento del CPNM localmente avanzado o metastásico en adultos cuyo 

tumor exprese PD-L1 y que hayan recibido al menos un tratamiento de quimioterapia previo. Los pacientes con 

mutaciones positivas de EFGR o ALK también deben haber recibido tratamiento aprobado para estas mutaciones antes 

de recibir pembrolizumab. 

 

Vía de administración: Intravenosa. 

 

Posología: se debe administrar mediante perfusión intravenosa durante 30 minutos cada 3 semanas. La dosis 

recomendada de KEYTRUDA es 200 mg para CPNM que no ha sido tratado previamente con quimioterapia y 2 mg/kg 

para CPNM que ha sido tratado previamente con quimioterapia. 

 

Mecanismo de Acción: Anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) que se une al receptor de 

muerte programada 1 (PD-1) y bloquea su interacción con PD-L1 y PD-L2,  potenciando las respuestas de los linfocitos 

T, incluyendo las respuestas antitumorales. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: fatiga, diarrea, náuseas, erupción cutánea, prurito,  artralgia y disminución del 

apetito. De especial interés: hipotiroidismo, hipertiroidismo, neumonitis, reacciones asociadas a la perfusión y reacciones 

cutáneas. 

 

Interacciones:  

Inmunosupresión sistémica: se debe evitar el uso de corticosteroides sistémicos o de inmunosupresores antes de 

comenzar el tratamiento con pembrolizumab, debido a su posible interferencia con la actividad farmacodinámica y la 

eficacia de pembrolizumab. Sin embargo, se puede usar corticosteroides sistémicos y otros inmunosupresores después 

de comenzar el tratamiento con pembrolizumab, para tratar las reacciones adversas relacionadas con el sistema 

inmunitario. 

 

Precio de 1 vial de 15 ml (BOT): 1912,47€. 

 
Nivolumab en CPNM escamoso ha demostrado aumentar la supervivencia global frente a la 

quimioterapia con docetaxel, usada tradicionalmente tras la progresión después de una primera línea 

basada en un doblete de platino. Nivolumab se posiciona como una opción de tratamiento superior a 

docetaxel en CPNM escamoso localmente avanzado o metastásico previamente tratado, con un perfil de 

seguridad diferente, pero manejable desde el punto de vista clínico. 

Nivolumab en CPNM no escamoso ha demostrado aumentar la supervivencia global (mediana 2,8 

meses) frente a la quimioterapia con docetaxel, terapia estándar tras la progresión después de una primera 
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línea basada en un doblete de platino. Nivolumab es una opción de tratamiento preferente a docetaxel en 

pacientes con expresión de PDL-1, si bien su uso ha de ser sopesado en pacientes con pronóstico pobre. 

 

 

➢ Cáncer de células renales  
 

1. Nivolumab (Opdivo® 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión) 
 

Indicaciones Terapéuticas: Indicado en monoterapia para el tratamiento de carcinoma de células renales (CCR) 

avanzado después de tratamiento previo, en adultos. 

 

Vía de administración: Intravenosa. 

 

Posología: OPDIVO en monoterapia: la dosis recomendada de OPDIVO es 3 mg/kg de nivolumab administrado por vía 

intravenosa durante 60 minutos cada 2 semanas. OPDIVO en combinación con ipilimumab: la dosis recomendada es 1 

mg/kg de nivolumab, administrado por vía intravenosa durante 60 minutos cada 3 semanas para las primeras 4 dosis en 

combinación con 3 mg/kg de ipilimumab administrados por vía intravenosa durante 90 minutos. Después se continúa con 

una segunda fase en la que se administran 3 mg/kg de nivolumab por vía intravenosa durante 60 minutos cada 2 

semanas. 

 

Mecanismo de Acción: Anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) que se une al receptor de 

muerte programada 1 (PD-1) y bloquea su interacción con PD-L1 y PD-L2, potenciando las respuestas de los linfocitos-

T incluyendo respuestas antitumorales. 

 

Efectos Adversos: Más frecuentes: fatiga, erupción cutánea, prurito, diarrea, náusea y disminución del apetito. 

 

Interacciones: 

Inmunosupresión sistémica: Se debe evitar la utilización de corticosteroides sistémicos y otros inmunosupresores, antes 

de comenzar tratamiento con nivolumab, debido a su interferencia potencial con la actividad farmacodinámica. Sin 

embargo, se pueden usar corticosteroides sistémicos y otros inmunosupresores después de comenzar el tratamiento con 

nivolumab para tratar las reacciones adversas inmunorrelacionadas. Los resultados preliminares muestran que la 

inmunosupresión sistémica después del comienzo del tratamiento con nivolumab no parece excluir la respuesta de 

nivolumab. 

 

Precio de 1 vial de 4 ml: 366,77€. 

Precio de 1 vial de 10 ml: 916,91€. 

 

 

Referencias: 

 

• Informes de Posicionamiento Terapéutico, disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/home.htm, 

consultado en 16/02/2017; Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de España; 

 

• Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS – CIMA, disponible en: 

https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscar, consultado en 

27/02/2017; Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de España. 
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