
São João. A Excelência na Saúde.

Dexametasona: um medicamento 
clássico na terapia oncológica, volta 
a poder ser usado a um custo sustentável.
No Centro Hospitalar de São João pro-
curamos ter disponíveis para os nossos 
profissionais e utentes as possibilidades 
de intervenções terapêuticas que se ade-
quam às necessidades dos doentes e às 
mais recentes recomendações científicas 
em matéria da abordagem farmacológica 
dos problemas de saúde.

Como é do conhecimento geral a dexa-
metasona é utilizada como terapêutica 
adjuvante no tratamento da doença onco-
lógica, sendo reconhecidos os benefícios 
da sua utilização pelos prescritores e 

utilizadores deste fármaco, desde o início 
da utilização do mesmo, até ao momento 
em que este deixou de estar disponível, no 
mercado nacional.

As alternativas terapêuticas ao uso da 
dexametasona são bastante mais dispen-
diosas e não existe evidência científica 
suficiente que recomende a opção pelas 
mesmas em detrimento da dexametasona, 
pelo que esta opção não se afigura jus-
tificada do ponto de vista da sua estrita 
validade clínica.
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FICHA DO MEDICAMENTO DEXAMETASONA

Nome do medicamento
Dexametasona 4 mg Cáps.

Forma farmacêutica
Cápsulas de gelatina dura opacas vermelhas

Composição qualitativa
Substância ativa: Dexametasona
Excipientes: Amido de Trigo, Estearato de Magnésio, Talco.

Apresentação
Embalagens de 100 cápsulas duras doseados a 4,0 mg 
de dexametasona. 
Frasco de Poliestireno Branco, cintado e rolhado.

Prazo de validade
24 meses

Condições de conservação
Conservar a temperatura inferior a 25º C. 
Conservar na embalagem de origem para proteger da luz.

Via de administração
Oral

Posologia
A definir com o seu médico assistente

Preço de venda ao público
€ 34.2188/ frasco de 100 unidades + IVA (6%)

Identificação dos Serviços Farmacêuticos
Centro Hospitalar de São João, E.P.E.
Serviços Farmacêuticos
Alameda Prof. Hernani Monteiro
4200-319 Porto
www.chsj.pt

Telefone: 22 551 21 43
Fax: 22 551 23 09
E-mail: farmacia@chsj.min-saude.pt
                  farmacia.umc@chsj.min-saude.pt 

Identificação do Farmacêutico Diretor Técnico
Paulo Miguel Rebimbas Horta Carinha

PREÇOS E CONDIÇÕES DEXAMETASONA

Preços
O preço do medicamento é de € 34.2188/ frasco de 100 unidades 
acrescido de IVA (6%). 

Condições de entrega
O transporte é da responsabilidade do cliente

Condições de pagamento
O definido legalmente


