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ANTES DE CHEGAR AO HDO...

Caso tenha alterações no seu estado de saúde, devido a efeitos secundários, ou dúvidas acerca 
da sua medicação, deve contactar os enfermeiros do serviço de oncologia através dos números:

SECRETARIADO: 214 348 424 / 214 348 422 (dias úteis 08h00-19h00)

LINHA DE APOIO AO DOENTE ONCOLÓGICO: 962 141 166 (durante a noite, fins-de-semana e feriados).

Para alteração de consultas, esclarecimento de horários e pedidos de transporte contacte o sec-
retariado: 214 348 424 ou 214 348 422.

QUANDO CHEGAR AO HDO...

PARA CONSULTA NO HDO...

1. Traga sempre consigo o seu cartão do HDO e outros documentos 
importantes (como requisições de análises/exames ou resultados de 
exames). 

2. Faça as análises e/ou os exames pedidos. Por norma, fará análises (no 
laboratório da urgência) 2 horas antes da consulta.

1. Retire uma senha no quiosque eletrónico para consulta, tratamento ou 
outros assunto. O seu número aparecerá depois no ecrã da televisão, 
para se dirigir ao secretariado. 

2. Aguarde na sala de espera até ser chamado pelo médico ou enfermeiro. 
NÃO aguarde junto ao gabinete médico ou sala de tratamentos, pois tal 
prejudica o bom funcionamento do serviço.

1. Aguarde, na sala de espera, que o chamem para o gabinete de consulta. 

2. Na consulta serão dadas informações acerca da sua doença e tratamento. 
É normal que tenha dúvidas sobre o seu diagnóstico e tratamento. É 
útil elaborar, previamente, uma lista das perguntas que quer fazer ou 
uma lista dos medicamentos e/ou relatórios que precisa. O pedido de 
relatórios também pode ser feito no secretariado.
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1. Aguarde, na sala de espera, que o chamem para o tratamento.  
O enfermeiro irá administrar-lhe o tratamento de acordo com a atual 
prescrição médica que se encontra no seu processo. 

2. Qualquer alteração ou sintoma, durante a administração do tratamento, 
deve ser reportado ao enfermeiro. 

3. Durante o tratamento tem ao seu dispor bebidas e pequenas refeições. 
Solicite ao voluntário ou assistente operacional. Se assim o entender, 
também é permitido trazer refeições de casa ou dos bares do Hospital. 

4. Enquanto estiver a fazer tratamento pode estar  acompanhado por uma 
pessoa, com idade superior a 12 anos. O acompanhante deve sempre 
seguir as indicações do profissional de saúde, retirar o som do telemóvel 
e evitar falar ao telemóvel dentro da sala de tratamentos. 

5. Pode ter telemóvel, tablet, computador portátil ou livros/revistas/jornais 
enquanto estiver a fazer tratamento. Existe Wi-Fi no Hospital. Solicite a 
password. 

PARA TRATAMENTO NO HDO...

IMPORTANTE
Caso necessite de contactar o médico ou o enfermeiro 
fora do dia de consulta ou tratamento, telefone primeiro. 

Não se dirija ao HDO sem a indicação prévia do seu médico 
ou enfermeiro.

Deve contactar o HDO somente para situações 
relacionadas com a doença oncológica. Por isso, e para 
outras situações, deve manter o seguimento regular pelo 
seu médico de família.
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Sabia Que...
O plano de tratamento depende, essencialmente, da evolução da 
doença e do estado geral da pessoa. Os tratamentos mais comuns 
são a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Os tratamentos 
hormonais e biológicos também podem ser utilizados. Todos estes 

tipos de tratamentos podem, ou não, ser combinados. Os efeitos secundários 
poderão, ou não, aparecer. Mas a maioria dos efeitos secundários ocorre 
alguns dias após o tratamento: informe o seu médico ou enfermeiro.

1

A Liga Portuguesa Contra o Cancro disponibiliza uma linha de 
apoio à pessoa com cancro e sua família/cuidadores: 808255255. 
Visite o website da Liga para obter mais informações. 2
Os tratamentos podem ser locais, isto é, abrangem só a área 
afetada (é o caso da cirurgia ou da radioterapia); ou sistémicos, 
ou seja, entram na corrente sanguínea (como o caso da 
quimioterapia, terapêutica hormonal ou terapêutica biológica). 

Os tratamentos sistémicos podem ser administrados através de uma infusão 
(pela veia), injeção ou comprimidos.

3

Tem direitos específicos? 
Procure informação acerca dos “Direitos do Doente Oncológico”.4
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