
 

 

 

Durante o tratamento, deve 

alertar o enfermeiro se 

sentir: 

 

 Inchaço na cara, lábios, 

boca ou garganta; 

 Dificuldade respiratória; 

 Tosse seca; 

 Dificuldade em engolir; 

 Diarreia ou vómitos graves; 

 Sensação de desconforto; 

 Dor no local do cateter. 

Lidar com os efeitos 

secundários da 

quimioterapia 

 

OXALIPLATINA 

Contactos: 

Das 8h às 16h pode ligar para:  

 239 400 400 (Geral) 

e pedir para passar a chamada 

para uma das seguintes 

extensões: 

 7301  /  7302    (sala 2) 

 7305  /  7306    (sala 1) 

ou para o secretariado do Hospital 

de Dia de Oncologia: 

 239 400 460 

 

 

 

 

 

Hospital de Dia de Oncologia 

Serviço de Oncologia Médica 

Edifício S. Jerónimo 

Pólo HUC - CHUC 

Código: HUC/103 

versão n.º 0, FEV 2017 



Cuidados a ter: 

 

 Durante o tratamento poderá sentir 

sonolência. Não deve conduzir 

quando vem aos tratamentos.  

 

 Faça uma refeição leve antes do 
tratamento, uma vez que não pode 
comer durante o tempo de perfusão 
da oxaliplatina.  

 

 Durante o tratamento e, pelo menos,  
nos 3 dias seguintes, deverá ter 
cuidado com a exposição ao frio, 
nomeadamente: 

 Não abrir o frigorífico/arca; 

 Não beber bebidas frias; 

 Não mexer em objectos frios, tais 

como torneiras, talheres, corrimões, 

maçanetas das portas; 

 Não mexer em água fria, em álcool 

ou desinfetantes; 

 Não passar no corredor dos frios dos 

supermercados. 

Deve: 

 

 Agasalhar-se bem no dia do trata-

mento e nos dias seguintes; 

 

 Beber bebidas (não alcoólicas) à 

temperatura ambiente ou mornas/

quentes; 

 

 Pedir informações ao seu médico/

enfermeiro se tiver dúvidas ou sin-

tomas adversos.  

 

O que é? 

 

A Oxaliplatina é um medicamento 

usado para o tratamento da sua 

doença.  
 

Efeitos Secundários: 
 

Estes são iniciados com o contacto 
com o FRIO: 
 
 Dormência ou formigueiro dos 

dedos dos pés ou das mãos, em 
redor da boca ou garganta; 

 Dificuldade em realizar 
movimentos finos, como apertar 
botões; 

 Formigueiro semelhante a uma 
sensação de choque através dos 
braços ou do tronco quando 
fletem o pescoço; 

 Sensação desagradável na 
garganta, quando se engole; 

 Pressão no peito; 
 Alteração do paladar; 
 Dor de cabeça; 
 Feridas na garganta, úlceras na 

boca e lábios; 
 Náuseas (enjoos); 
 Diarreia; 

Oxaliplatina 

Oxiliplatina 


