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RECOMENDAÇÕES PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PERIGOSOS 

Os compostos com toxicidade CMR (carcinogénica, mutagénica e/ou reprodutiva) tal como os citotóxicos e 
antivirais, são medicamentos altamente potentes e devem por isso ser tratados com precaução. Por estas razões 
a ESOP recomenda aos farmacêuticos que incluam critérios de aprovisionamento, com o objetivo de melhorar 
a segurança, pedindo aos fornecedores que disponibilizem as seguintes informações: 

• Características do frasco para evitar quebras (plástico por exemplo), 
• Procedimentos utilizados para evitar a contaminação externa (exemplo: limpeza, embalagem 

secundária, níveis residuais, etc.). 

A ESOP recomenda métodos de distribuição seguros de acordo com as recomendações Quapos (www.esop.eu), 
em particular os seguintes aspetos: 

• A distribuição deve ser realizada em caixas herméticas e estanques (e não em caixas de cartão). 
• A entrega destes medicamentos ser realizada separadamente da restante encomenda. 
• A rotulagem da embalagem secundária deve ser clara, contendo: 

o Um logótipo revelador de perigo com um alerta facilmente compreensível mesmo por uma 
pessoa sem formação na área. 

o Um texto que indique: 
 Que deve ser evitado o contacto e as medidas a tomar se existir contacto;  
 Com quem entrar em contacto em caso de emergência relacionada com contaminação; 
 Que as mulheres grávidas ou a amamentar não devem manusear contactar com os produtos 

em causa. 
! Os termos utilizados devem ser simples, para que possam ser compreendidos por qualquer 

pessoa. 
! O texto deve estar escrito na língua do remetente e do recetor. Se as mercadorias 

atravessarem várias fronteiras linguísticas, considerar adicionar outros idiomas. 
• As embalagens que estejam visivelmente danificadas devem ser imediatamente colocadas em 

quarentena e o fornecedor deve ser contactado. Não é aconselhável devolver frascos de citotóxicos 
danificados ao fornecedor, devendo em vez disso, ser eliminados de forma adequada. 

Exemplo do rótulo 

 

A ESOP agradece a todos os parceiros que contribuíram para a melhoria da segurança. 

 
 

 

 

 

Evitar contactar com os produtos. 

Se entrar em contacto com os olhos e/ou pele 
enxaguar cuidadosamente com água corrente 
durante pelo menos 10 minutos e consultar 
imediatamente o médico ou oftalmologista. 

Em caso de quebra ou derrame, não tocar e 
contactar imediatamente +.. /.… ... … 

Mulher grávidas ou a amamentar não devem 
entrar em contacto com estes produtos. 

Medicamento 
altamente tóxico. 
Manusear com cuidado 
 
Highly potent  
medicine  
 handle with care 
 

http://www.esop.eu/

