
Esperamos que esta informação lhe seja útil e que se sinta bem no 

nosso serviço. 

A sua opinião é importante para que o serviço possa melhorar. Deste 

modo, e caso queira dar a sua sugestão/reclamação por escrito, pode 

utilizar a caixa de sugestões existente na sua sala de tratamento, o 

livro amarelo que se encontra no secretariado ou o email 

gutente@chuc.min-saude.pt 

Não hesite em pedir ajuda. 

Contactos úteis:  
Das 8h-17h (dias úteis) 

Polo HUC: 239 400 400 

 Sala 1: 7305/7306 

 Sala 2: 7301/7302 

 Sala 3: 7325 

 Sala 4: 7342 

Secretariado: 239 400 460 

Gabinete do Utente: 239 400 584 

Serviço Social: 239 400 568 

Email: hdo.chuc@gmail.com 

Linha apoio enfermagem (9h-16h): 966318260 
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Este guia foi paginado por um sobrevivente oncológico :) 
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1. Ao doente em tratamento de 
imunoterapia 

Este guia tem como objetivo ajudar a compreender e ultrapassar 

dúvidas que possam surgir durante o tratamento. 

Conte sempre com os nossos conhecimentos e disponibilidade 

para ouvir e esclarecer. 

O Hospital de Dia de Oncologia tem ao seu dispor uma equipa 

multidisplinar de profissionais composta por médicos, 

enfermeiros, assistentes operacionais, farmacêuticos e 

secretariado.  

Vertentes diversas como: Consulta de Psico oncologia, Consulta 

de Paliativos, Consulta da Dor, Nutricionista, Terapia da Fala, 

Assistente Social e Apoio Espiritual e Religioso. 

 

1.1. Informações sobre o funcionamento do serviço: 

 

 Tome pequeno-almoço e medicação habitual; 

 O serviço tem sistema de senhas alfa-numérico (senha única 

para secretariado, análises, consulta médica e farmácia de 

ambulatório). Mantenha sempre consigo a respetiva senha; 

 No dia do tratamento poderá realizar análises na sala 4, entre 

as 8h e 9h. Após este horário deve dirigir-se ao laboratório 

localizado no 4ºpiso (acesso pelo exterior do edifício ou 

seguindo a linha azul existente, no chão, em frente aos 

elevadores); 

    

 



 Antes do tratamento ser-lhe-á colocada uma pulseira de 

identificação. Deverá mantê-la até à saída do serviço. 

 A Liga Portuguesa Contra o Cancro disponibiliza um pequeno 

lanche, enquanto aguarda; 

 O acesso às salas de tratamento (1, 2 e 3) é restrito aos 

doentes em tratamento; 

 Os corredores do serviço devem estar livres, pelo que não 

deve deambular, nem permanecer nos mesmos; 

 Contribua para um ambiente tranquilo, use um tom de voz 

moderado; 

 Diminua o som do seu telemóvel; 

 Durante o tratamento pode ler, utilizar o Tablet, fazer renda, 

etc.; 

 Existe Wi-Fi no serviço (whucfree); 

 O seu familiar/acompanhante pode visitá-lo por curtos 

períodos. No restante tempo aguarda na sala de espera; 

 Ser-lhe-á disponibilizada uma pequena refeição na sala de 

tratamento; 

 Caso necessite, deve solicitar credencial de transporte ao seu 

médico e validar no secretariado até às 16h30. Tem validade 

de 90 dias; 

 Use solução alcoólica para desinfeção das mãos disponível 

nos serviços de saúde a que se desloca; 

 O serviço disponibiliza o documento com os direitos e 

deveres do doente (várias línguas e braille). 

 

  

 
 

2.8. Fígado 
Pele e/ou olhos amarelados; 

Dor abdominal severa; 

Urina escura. 

 

 

 
 

2.9. Rim 
Diminuição do volume da urina; 

Presença de sangue na urina. 

 

3. Aspetos Psicológicos 

 
 

O diagnóstico de cancro e respetivo 

tratamento com imunoterapia 

implicam algumas alterações na sua 

vida, que se refletem nas rotinas 

diárias e no relacionamento com 

familiares, amigos e emprego.  

Poderão surgir sentimentos tais como, depressão, 

ansiedade, negação, irritabilidade, tristeza, revolta… todos 

merecem especial atenção e exigem o apoio de todos os que 

o rodeiam quer familiares, quer de uma equipa alargada de 

profissionais de saúde. 

Esteja atento a qualquer sinal ou sintoma e 

comunique ao seu médico ou enfermeiro. 

 

    

 



 
 

2.4. Pele 
Prurido (comichão); 

Vermelhidão; 

Erupção cutânea (borbulhas); 

Edema (inchaço). 

 

 

 

 
 

2.5. Sistema nervoso 

Dormência ou formigueiro nas pernas, 

braços ou rosto; 

Febre; 

Confusão; 

Alterações do humor; 

Hipersensibilidade à luz. 

 
 

2.6. Sistema hormonal 

Taquicardia; 

Sudorese; 

Tonturas; 

Cefaleias persistentes (Dores de cabeça); 

Alterações no peso. 

 

 
 

2.7. Pulmões 

Dispneia (dificuldade em respirar); 

Tosse intensa. 

 

 
 

  1.2. Como surge uma doença oncológica? 

 

 
 

O corpo humano é constituído por 

órgãos e tecidos, que por sua vez são 

formados por células. 

As células saudáveis têm um 

crescimento ordenado e regular. 

 

No cancro, este processo é alterado, havendo um crescimento 

descontrolado de células, que não desempenham corretamente as 

suas funções. Este grupo de células anormais é denominado, 

vulgarmente, como cancro, tumor ou neoplasia. 

Muitos são tratáveis, embora nem todos sejam curáveis. 

 

A doença oncológica não é contagiosa. 

 

1.3. O que é a imunoterapia? 

 

 
 

É um tipo de tratamento que ajuda a 

estimular as defesas naturais do corpo 

para combater o cancro e promover o 

bloqueio das barreiras que impedem o 

sistema imunitário de destruir as células 

cancerígenas. 

 

O sistema imunitário é um conjunto de órgãos, tecidos e células 

que trabalham juntos para defender o organismo de infeções. 

A imunoterapia não se aplica a todos os casos. 

    

 



1.3.1. Como é administrada a imunoterapia?  

O tratamento é administrado habitualmente por via endovenosa: 

 Veia periférica; 

 Cateter Totalmente Implantado (CTI). 

No caso de ser portador de CTI recomenda-se: 

 Estar atento a sinais inflamatórios no local (edema, rubor e 

calor); 

 Verificar integridade da pele; 

 Vigiar edema do braço do lado do CTI; 

 Heparinização semestral após o último tratamento, que deverá 

ser previamente agendada com a equipa de enfermagem. 

 

1.3.2. Qual a duração e frequência do tratamento? 

Estas variam consoante: 

 O tipo de tumor e o tipo de tratamento prescrito pelo médico; 

 As condições de saúde do doente; 

 A resposta da doença ao tratamento; 

 Tolerância aos efeitos secundários. 

Poderão ser alterados ou adiados consoante os resultados das 

análises e/ou a evolução da doença, sem comprometer a eficácia 

do tratamento. Em alguns casos pode ser necessário o 

internamento. 

 

 

 

  Os efeitos secundários poderão ser diferentes da quimioterapia 

devido ao modo distinto de ação. Estes podem ser controlados de 

forma mais eficaz se comunicados precocemente ao seu médico. 

Caso contrário podem levar à suspensão ou interrupção do 

tratamento. 

Uma vez que o sistema imunitário é responsável pela defesa de 

todo o organismo, a imunoterapia pode causar inflamação em 

vários órgãos. 

 

 
 

2.1. Olhos 

Olhos secos e irritados; 

Dor; 

Alterações na visão (visão turva ou 

dupla). 

 

 

 
 

2.2. Intestino 

Diarreia; 

Dor abdominal; 

Sangue ou muco nas fezes. 

 

 

 

 
 

2.3. Articulações e músculos 

Dor; 

Fadiga. 

 

 

 
 

    

 



1.7. Posso manter uma vida sexualmente ativa? 

 

 
 

O estado da doença e o tratamento 

podem interferir na libido (menor desejo 

sexual).  

 

O uso de preservativo durante as relações sexuais é essencial. 

Use lubrificantes à base de água para evitar lesões da pele e 

mucosas. 

Não deverá engravidar durante os tratamentos. 

Após a conclusão do tratamento pode planear uma gravidez, no 

entanto é muito importante que discuta o assunto com o médico 

oncologista. 

 

 

2. Quais os Efeitos Secundários 
da Imunoterapia: 

Os tratamentos de imunoterapia podem causar efeitos 

secundários, embora não se manifestem em todas as pessoas de 

igual modo. Estes surgem geralmente nas primeiras 12 semanas 

de tratamento, contudo podem ser mais tardios, manifestando-se 

até meses após o último tratamento. 

 

 

 

 

  1.4. Posso tomar outros medicamentos? 

 

 
 

No caso de estar a tomar medicação e 

vem pela primeira vez à consulta de 

oncologia, deve comunicá-lo ao médico, 

informando-o dos nomes, das dosagens e 

frequência. 

 

É importante que o faça, pois alguns medicamentos podem 

interferir com a imunoterapia. É também importante alertar o 

médico sobre o uso de produtos naturais e/ou medicinas 

alternativas, de modo a ser aconselhado nesse aspeto. 

Se tiver necessidade de tomar qualquer medicamento em casa, 

não o faça por iniciativa própria. 

1.5. O meu quotidiano terá de mudar? 

 

 
 

É possível manter as suas atividades de 

lazer e trabalho, porém pode ter a 

necessidade de um período de descanso 

adicional nos dias seguintes ao 

tratamento. 

 

A dor oncológica deve ser valorizada. 

Comunique-a sempre ao seu médico. 

Não faça a vacina da gripe, nem tratamentos dentários sem 

informar o seu médico oncologista. 

Evite ter hábitos tabágicos. 

 

     

 



1.6. Como deve ser a minha alimentação? 
 
 

 
 

É importante que a alimentação seja 

completa, diversificada, equilibrada e 

agradável. 

 

 

 

 

 
 

Este tipo de alimentação permitir-lhe-á 

aumentar a tolerância aos tratamentos, 

prevenir perda de peso, ter energia para 

recuperar com maior rapidez e tolerar 

os efeitos secundários. 

 

 

 
 

As refeições devem incluir alimentos 

variados, com porções de carne ou peixe, 

legumes e fruta. 

 

 

 

 

 
 

É essencial que ingira cerca de 2 litros de 

líquidos por dia (água ou chá). 

 

 

 

 

  Caso tenha uma dieta vegetariana informe o seu médico. 

Poderá necessitar de suplementação proteica. 

 

Existem alimentos que podem influenciar a eficácia do 

tratamento. Se for o seu caso ser-lhe-á comunicado. 

 

Recomenda-se: 

 

 Tome sempre o pequeno-almoço; 

 Faça pequenas refeições várias vezes por dia (5 a 6); 

 Lave e descasque sempre as frutas e legumes; 

 Cozinhe bem os alimentos; 

 Não ultrapassar o intervalo de 3 horas entre cada refeição; 

 Não deixar passar mais de 10 horas entre a última refeição e 

a primeira refeição do dia seguinte; 

 Evite a ingestão de alimentos enlatados e processados;  

 Evite consumir doces; 

 Evite ingerir bebidas alcoólicas; 

 Evite ingerir refrigerantes; 

 Evite ingerir saladas, marisco ou sushi em restaurantes. 

 

    

 


