
 

 

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, utilize a 

caixa de sugestões existente na sua sala de tratamento ou 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 
quimioterapia 

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, enfer-

meiros, 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 16h30h. Tem 
validade de 90 dias; 

 

  Recomenda-se que: 

 Evite traumatismos de pele e mucosas (escovagem de 

dentes ligeira com escova macia e substituição de 

lâminas por máquina de barbear); 

 Não tome qualquer medicamento sem informar o seu 

médico; 

 Informe o seu médico caso surja um destes sinais. 

 

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. 

 

 



 

 

Recomenda-se que: 

 Faça uma alimentação rica em ferro (agriões, espinafres, 

beterraba, carne…) e Vitamina C (citrinos, kiwi, tomate…); 

 Descanse por vários períodos; 

 Vigie sinais de hemorragia (perdas de sangue); 

 Pode necessitar de administração de fatores de crescimento 

(injeção via subcutânea), ferro endovenoso e/ou transfusão. 

 

 

2.6.3. Trombocitopenia 

(diminuição das Plaquetas) 

 

 
 

 

As plaquetas são importantes no 

processo de coagulação do sangue.  

 

 

Quando estão diminuídas podem aparecer: 

 Pontos pequenos avermelhados na pele (petéquias) 

• Nódoas negras (hematomas e equimoses); 

• Hemorragia de difícil controlo. 

 

 

 

 

   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). 

 

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 quimioterapia? 

 

 
 

Consiste na administração de 

medicamentos, que têm como objetivo 

diminuir ou parar o crescimento das 

células anormais. Também poderá afetar 

as células saudáveis resultando em 

efeitos secundários. 
  



 

 

A escolha do tipo de quimioterapia depende de: 

 Características do tumor (o tipo de tumor, localização e 
extensão); 

 Características do doente (idade, existência de outras doenças). 

Pode ser associada a radioterapia, cirurgia e imunoterapia. 

 
1.3.1. Como é administrada a quimioterapia?  

O tratamento pode ser administrado por várias vias: 

 Oral (comprimidos, cápsulas); 

 Subcutânea; 

 Intramuscular; 

 Intravesical (na bexiga); 

 Intratecal (na medula óssea); 

 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 (inchaço) do braço do lado do CTI; 

 Heparinização semestral após o último tratamento, que deverá 
ser previamente agendada com a equipa de enfermagem. 

 

 

 

   Não se exponha a correntes de ar nem mudanças súbitas 

de temperatura; 

 Tenha cuidados de higiene diários da boca e zona genital; 

 Lave frequentemente as mãos ou use a solução alcoólica; 

 Faça uma alimentação equilibrada e cozinhe bem os 

alimentos; 

 Não ingira saladas; 

 Lave e descasque a fruta. 

 

Dirija-se à urgência da sua área de residência em 

caso de febre superior a 38ºC e/ou apresente 

algum sinal de infeção descrito no guia. 

 

2.6.2. Anemia 

(Diminuição dos Glóbulos Vermelhos) 

 

 
 

Os glóbulos vermelhos são os 

responsáveis pelo transporte de 

oxigénio por todo o corpo. 

O seu decréscimo provoca cansaço 

fácil, palidez da pele, dificuldade em 

respirar, tonturas…). 

 

 

 



 

 

2.6. Medula óssea 

 

 
 

A quimioterapia é utilizada para 

combater as células doentes, mas 

também vai destruindo células sãs. 

As mais afetadas são as do sangue, sejam 

glóbulos brancos/vermelhos e 

plaquetas. 

 

 

2.6.1. Leucopenia 

(Diminuição dos Glóbulos Brancos) 

 

 
 

Os glóbulos brancos são os responsáveis 

pelas nossas defesas. A sua diminuição 

amplia a probabilidade de contrair 

infeções. 

 

Recomenda-se que: 

 Evite contacto com pessoas portadoras de doenças 

contagiosas (gripe, herpes…); 

 Evite locais públicos com grande aglomerado de pessoas; 

 Use máscara sempre que sair de casa; 

 Evite contato com animais que não estejam devidamente 

vacinados e desparasitados; 

 

  1.3.1. A quimioterapia é dolorosa? 

É natural que antes de iniciar o tratamento se sinta apreensivo. 

Conversar com o médico ou enfermeiro sobre o que o preocupa 

pode ser uma boa ajuda. 

O tratamento por quimioterapia não é mais doloroso do que uma 

simples injeção. Na administração via endovenosa, é natural que 

sinta as suas veias mais sensíveis, dolorosas e com alteração na 

coloração. 

Deve informar, imediatamente, o médico /enfermeiro no caso de 

sentir dor, edema, sensação de queimadura ou formigueiro 

durante e após o tratamento. 

 

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. 

 

 

 



 

 

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 quimioterapia. 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 sem consultar o seu médico. 

 

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. 

 

 

 

  Manifesta-se por: 

 Sensação de dormência ou formigueiro nas mãos e pés; 

 Sensação de ardor e queimadura (choques elétricos); 

 Sensação de picada tipo agulha; 

 Aumento de sensibilidade à dor; 

 Perda de sensibilidade à temperatura; 

 Dificuldade na motricidade fina (segurar objetos, apertar 

botões…); 

 Problemas de equilíbrio e/ou coordenação motora. 

 

Recomenda-se que: 

 Use roupa larga e confortável; 

 Use calçado antiderrapante; 

 Retire tapetes de casa; 

 Evite contato com temperaturas extremas; 

 Use luvas nas atividades de vida diária; 

 Manuseie com cuidado objetos cortantes; 

 Previna quedas usando apoios (bengalas, andarilhos…); 

 Pratique exercício físico leve; 

 Use creme hidratante; 

 Comunique ao seu médico qualquer sintoma. 



 

 

2.4. Fadiga 

 

 
 

A fadiga tende a ser mais acentuada no 

início e no fim de cada tratamento de 

quimioterapia, mas tende a desaparecer 

após ter concluído os tratamentos. 

Pode refletir-se a nível físico, psicológico 

e social. 

Recomenda-se que: 

 Descanse durante vários períodos ao longo do dia; 

 Realize, regularmente, alguns exercícios leves; 

 Mantenha uma alimentação equilibrada e uma ingestão 
abundante de líquidos; 

 Diminua as suas atividades e peça ajuda aos familiares e 
amigos na realização das tarefas; 

 Reduza fatores de stress; 

 Durma cerca de 6/8 horas por noite; 

 Realize atividades lúdicas que não exijam esforço físico. 

 

2.5. Neuropatia 

 

 
 

Certos medicamentos podem ter 

influência no seu sistema nervoso 

interferindo a nível sensorial e/ou 

motor. 

 

  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 que: 

 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. 
 

1.7. Posso manter uma vida sexualmente ativa? 

 

O estado da doença e a quimioterapia podem trazer alterações.                     

♀ Na mulher: 

Provoca irregularidades menstruais e, até mesmo a sua ausência. 

 Pode ter sintomas semelhantes aos da menopausa, como 

calores, rubor facial, secura vaginal, entre outros. Assim 

como, aumento da propensão para infeções vaginais; 

 

 

 

  2.3.2. Unhas 

Recomenda-se que: 

 Mantenha as unhas curtas e limpas; 

 Não retirar cutículas; 

 Não partilhar material de manicura; 

 É permitido o uso de verniz, contudo deve ser substituído 

com frequência; 

 Não utilizar removedor de verniz à base de acetona; 

 Evitar calçado apertado; 

 Comunicar ao seu médico de família se surgirem sinais 

inflamatórios em redor das unhas. 

 

2.3.3. Cabelos 

Recomenda-se que: 

 Lave o cabelo com champôs suaves; 

 Evitar uso de secadores; 

 A coloração pode acentuar a queda, no entanto não é 

contraindicada, devendo ser com tinta sem amoníaco; 

 Em caso de alopecia total deve proteger o couro cabeludo 

aplicando protetor solar; 

Na Liga Portuguesa Contra o Cancro tem a possibilidade de 

adquirir próteses capilares mais económicas. 

 



 

 

2.3. Toxicidade dermatológica 

 

 
 

Com os tratamentos de quimioterapia a 

pele pode ficar mais seca e escamosa e 

hipersensível ao sol.  

As unhas podem aparecer estriadas, 

partidas e com alteração da cor. 

 

A alopecia (queda de cabelo) pode ser parcial ou total consoante o 

tratamento. Esta não surge de imediato, mas sim cerca de 2 a 3 

semanas após a primeira sessão. Esta é temporária e o cabelo 

voltará a nascer após ou durante o tratamento. 

 

2.3.1. Pele 

Recomenda-se que: 

 Ingira 2 litros de água por dia; 

 Use creme hidratante diariamente; 

 Hidrate com mais frequência as mãos e pés; 

 Use roupa larga e leve; 

 Aplique protetor solar (Fator 50) nas zonas expostas; 

 Utilize produtos de higiene com PH neutro; 

 Use chapéu ou boné para proteger face e pescoço; 

 Evite exposição solar desde as 11h às 17h. 

 

 

   Pode perturbar a fertilidade, mas este efeito depende do tipo 

de quimioterapia, dose e da sua idade. 

Deve manter o método contracetivo habitualmente usado. 

 

♂ No homem: 

Pode provocar uma diminuição ou alteração na produção de 

espermatozoides e, consequentemente, uma diminuição da 

fertilidade. 

 A alteração dos espermatozoides pode permanecer algum 

tempo após a quimioterapia. 

 

♀♂ Para ambos: 

 
 

Existem alterações da libido (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 Quimioterapia: 

Os efeitos secundários não surgem de igual forma em todos os 

doentes. Podem surgir de forma exuberante, bem como nem 

sequer aparecer. 

A sua ausência não significa que o tratamento não está a ter 

efeito. A maioria destes surgem nos dias seguintes à 

administração do tratamento e tendem a desaparecer com o 

tempo. É importante informar o médico sobre o aparecimento de 

novos sintomas para que possa ser ajustada a medicação de 

suporte. 

A quimioterapia afeta vários órgãos e funcionalidades, os mais 

frequentes são: 

 

2.1. Sistema Digestivo 
2.1.1. Náuseas e Vómitos 

 
 

Alguns tratamentos de quimioterapia 

podem provocar náuseas (enjoos) e 

vómitos. Deste modo, é-lhe 

administrado, sempre que faz 

quimioterapia, medicação adequada à 

sua prevenção.  

 

Estes sintomas podem surgir imediatamente após o tratamento, 

algumas horas após e/ou permanecer durante vários dias. 

Em alguns casos e após várias sessões de tratamento os vómitos 

podem anteceder o mesmo.  

 

 

 

   Caldos de arroz com cenoura, frango ou peru sem pele; 

 Peixe grelhado ou cozido; 

 Evite a ingestão de alimentos quentes e muito sólidos; 

 Evite o consumo de leite e seus derivados; 

 Evite alimentos que possam irritar o intestino como fritos, 

vegetais, gorduras e condimentos; 

 Reforce os cuidados de higiene após cada dejeção e aplique 

pomada cicatrizante se existir irritação local. 

 

2.2. Sistema Urinário 

 

 
 

A maioria dos medicamentos é eliminada 

pelo rim podendo alterar a função renal, 

surgindo alguns sintomas como 

alterações na cor e odor da urina. 

 

Recomenda-se que: 

 Aumento da ingestão de líquidos; 

 Cuidados de higiene diários; 

 Informar o médico se: 

• Apresentar dor e ardor ao urinar; 

• Presença de sangue na urina. 

 

 

 

 

 



 

 

 Deve substituir o pão branco, arroz, massa ou tostas pela sua 
versão integral; 

 Ingira um copo de água/chá quente 30 minutos antes das 
principais refeições; 

 Use apenas azeite para temperar evitando molhos; 

 Inicie o almoço e jantar com uma sopa de legumes (sem 
cenoura); 

 Acompanhe o prato principal com vegetais verdes escuros; 

 Coma 2 a 3 peças de fruta fresca por dia (evite banana); 

 Realize exercício físico leve como caminhar. 

 

2.1.5 Diarreia 

 
 

Ocorre quando há aumento de volume, 

frequência e consistência líquida das 

dejeções. 

 

Recomenda-se que: 

 

 Tome os medicamentos indicados e prescritos pelo médico. 
(Loperamida: Tome 2 comprimidos após a primeira dejeção 
líquida. Nas seguintes tome mais 1 comprimido até ao 
máximo de 8 por dia); 

 Ingira refeições pequenas e frequentes; 

 Beba muitos líquidos, pelo menos 3 litros por dia; 

 Prefira alimentos pobres em fibras; 

Banana ou fruta cozida; 

  Se vomitar não ingira nada até parar. Após 30 minutos poderá 

iniciar a ingestão de pequenas quantidades de chá ou sumo 

natural fresco progressivamente até quantidade normal. 

Se os vómitos persistirem mais de 24 horas contacte o seu médico 

assistente ou dirija-se à urgência da sua área de residência. 

 

Recomenda-se que: 

 Tome os medicamentos indicados e prescritos pelo médico, 
mesmo sem sintomatologia. (Em SOS, Metoclopramida até 3 
vezes por dia, 30 minutos antes das principais refeições); 

 Lave a boca antes de comer, pois a boca limpa e fresca 
diminui a náusea; 

 Experimente cheirar intensamente casca de laranja ou limão; 

 Opte por alimentos e bebidas frias (gelatina, gelados e sumo 
de fruta natural); 

 Coma devagar, em pequenas quantidades e mastigue bem os 
alimentos; 

 Beba líquidos com moderação; 

 Dê preferência a alimentos cozidos e grelhados; 

 Dê preferência a alimentos secos (torradas e biscoitos); 

 Rebuçados de mentol/gengibre poderão minimizar os 
sintomas; 

 Procure repousar após as refeições; 

 Evite preparar refeições; 

 Evite alimentos muito gordos, doces, fritos e condimentados; 

 Evite bebidas gaseificadas e/ ou contendo cafeína. 

 

 

 



 

 

2.1.2. Alteração do paladar 

 
 

O paladar pode mudar durante a 

quimioterapia, devido à perda total ou 

parcial do sabor. Os alimentos podem 

adquirir um gosto amargo ou metálico, 

especialmente a carne. Noutros casos 

poderão ter menos sabor. 

Esta alteração desaparece com o términus do tratamento. 

Recomenda-se que: 

 Lave a boca antes de cada refeição usando escova macia; 

 Bochechar com elixir sem álcool; 

 Na confeção da comida utilize ervas aromáticas para realçar 
o sabor; 

 Chupe rebuçados de mentol ou limão; 

 Evite utilizar talheres de metal. 

 

 
 

2.1.3. Mucosite (Aftas) 

A quimioterapia pode provocar o 

aparecimento de feridas na boca tipo 

aftas. 

Recomenda-se que: 

 Mantenha a boca sempre limpa, principalmente após as 

refeições; 

 Utilize escovas de dentes macias e bocheche com elixir sem 

álcool; 

 

   No caso de prótese dentária deve estar bem ajustada; 

 Beber muita água; 

 Evite fumar e consumir bebias alcoólicas; 

 Evitar o uso de palitos. 

Se surgirem aftas: 

 Evite alimentos ácidos, quentes, condimentados e salgados; 

 Prefira alimentos frios, macios e fáceis de mastigar; 

 Bocheche várias vezes por dia com uma solução de uma 
colher de chá de bicarbonato de sódio e meia colher de chá 
de sal em um litro de água morna. Enxague bem a boca com 
água limpa; 

 Bochechar com chá de camomila frio; 

 Se as aftas se mantiverem e/ou prejudicarem a sua 
alimentação comunique ao seu médico que lhe indicará um 
medicamento mais adequado. 
 

2.1.4 Obstipação (Prisão de ventre) 

 

 

Ocorre quando há dificuldade em 

evacuar ou retenção de fezes por vários 

dias. 

 

Recomenda-se que: 

 

 Aumente a ingestão de líquidos; 

 Opte por alimentos ricos em fibras (vegetais, cereais, 
leguminosas); 

 

 

 


