
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste Guia vai encontrar informações 

úteis para garantir a eficácia da 

terapêutica transdérmica. 

Durante o internamento/consulta 

esclareça todas as dúvidas sobre este tipo 

de tratamento. 

 

O que é a terapêutica transdérmica? 

  É uma forma de administração de 

terapêutica que permite a passagem de 

fármacos para a circulação através da 

pele. 

 Consiste na aplicação de um “penso” 

na pele. 

 Na primeira utilização, pode demorar 

entre 12 a 24 horas até iniciar o seu 

efeito analgésico. 

 É seguro tomar banho ou nadar com o 

penso aplicado. 
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Nome do medicamento: ________________ 

 

Dose: _____ Data de início: ___/___/______ 

 

Frequência de substituição: _____________ 

 

Notas:_______________________________

_____________________________________

___________________________________ 

 

Em caso de dúvida, informe-se junto 

do seu médico ou enfermeiro. 

 

Serviço de Cirurgia Geral 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

Hospitais da Universidade de Coimbra 

 

  Endereço eletrónico 

cirurgia3@chuc.min-saude.pt 

 

Endereço do site  

https://www.chuc.min-saude.pt/  

 

Endereço postal 

Praceta Prof. Mota Pinto, 3004-561 Coimbra 

 

Telefones 

Enfermaria A 239 400 626  

Enfermaria B 239 400 627 

 

CHUC/250, Versão 0, Dez-19 



 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 O penso pode ser aplicado nas seguintes 

zonas: 

 Sempre que o substituir, deve mudar a zona 

onde vai colar o novo penso. 

 A zona da pele que esteve em contacto com 

o penso não deve ser novamente utilizada 

durante 1 semana. 

 Se for necessário cortar o penso, deve fazê-

lo conforme a imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

Informações úteis 

Como é que se aplica o penso? 

1|  Lave as mãos; 

2 | Escolha uma zona de pele limpa, não irritada, 

sem cicatrizes; 

3| Caso necessite de remover pelos, corte-os 

com uma tesoura (NÃO usar lâminas ou máquina 

de corte); 

4| Retire o penso do invólucro; 

5| Remova, cuidadosamente, metade da 

película, sem tocar com os dedos na parte 

interior do penso; 

6| Aplique o penso na pele e remova o resto da 

película; 

7| Pressione o penso sobre a pele com a palma 

da mão, durante 30 a 60 segundos; 

8 | Verifique que o penso está bem colado, de 

forma a garantir a sua eficácia. 

Como é que se remove o penso? 

1| Faça-o devagar, paralelamente à superfície da 

pele, para não causar lesões; 

2| Coloque o penso no lixo; 

3| Após a remoção, aplique creme hidratante na 

pele que esteve em contacto com o penso. 

 
 

 

 

Para sua segurança e 

garantir a eficácia da 

terapêutica, siga as 

seguintes recomendações: 

 
 Não aumente/reduza a dose por sua 

iniciativa; 

 Evite atividades que possam causar 

transpiração; 

 Se tiver febre, informe o seu médico ou 

enfermeiro; 

Não se exponha a calor excessivo; 

 Vigie a pele exposta ao penso para 

despistar reações adversas. 

 

 

E se me esquecer de trocar o penso? 

 Troque-o logo que possível, numa nova 

zona. 

 

E se o penso se descolar? 

 Deve aplicar um novo penso 

imediatamente, numa zona do corpo 

diferente e adaptar a rotina de mudança 

correspondente ao novo penso que foi 

aplicado. 
 

 

Parte da frente Parte de trás  


