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INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

Parque de Saúde de Lisboa - Av. do Brasil, 53 

1749-004 Lisboa 

Tel.: +351 217 987 100  Fax: +351 217 987 316  Website: www.infarmed.pt  E-mail: infarmed@infarmed.pt 

Circular Informativa 
 

N.º 154/CD/100.20.200 

Data: 21/10/2019 

 

Assunto: Colestiramina, pó para suspensão oral, 4000 mg – AUE pela farmácia 

Para: Farmácia comunitária  

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; 

Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444 
 

 

Na sequência da rutura de stock do medicamento Quantalan, colestiramina, pó para suspensão oral, 

4000 mg, informa-se que os Laboratórios Azevedos dispõem do seguinte medicamento: 

Medicamento Resincolestiramina 4G/SOB 50 Sobres 

País de origem Espanha 

Preço € 33,50 

 

Alerta-se que a aquisição deste medicamento necessita da apresentação na farmácia dos seguintes 

documentos: 

- Receita médica (onde apenas conste este medicamento) que especifique a quantidade de 

embalagens a adquirir, a qual deverá ser compatível com o regime terapêutico e com a duração 

prevista para o tratamento, mas nunca superior à quantidade necessária para 6 meses. 

- Declaração do prescritor que justifique a imprescindibilidade do tratamento. 

Após apresentação dos documentos acima mencionados, a farmácia pode solicitar aos Laboratórios 

Azevedos o envio da quantidade necessária para o doente em causa, através dos seguintes 

contactos: e-mail: vv_encomendas@azevedos-sa.pt; telefone: 21 472 59 31. 

A dispensa destes medicamentos é feita ao abrigo do capítulo IV da Deliberação n.º 1546/2015, de 

18 de junho (Autorização de Utilização Excecional (AUE) por farmácia de oficina) pelo que as 

farmácias têm de manter, para efeitos de fiscalização e por um período não inferior a 5 anos, os 

seguintes documentos:  

- Receita médica;  

- Justificação clínica;  
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- Lista dos medicamentos adquiridos;  

- Cópia da fatura de aquisição e do recibo de venda do medicamento. 

O preço a cobrar ao utente por este medicamento é de € 33,50. 

Alerta-se que as farmácias não podem ter este medicamento em stock, uma vez que este não dispõe 

de número de registo em Portugal, estando a sua aquisição condicionada à existência de pedidos dos 

utentes.  

 

O Presidente do Conselho Diretivo 

 

 

(Rui Santos Ivo) 
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