
▶ Em caso de ter de limpar vómito, urina ou fezes, 
procure utilizar luvas descartáveis e toalhetes de 
papel. 
Quem limpa deve:

○ Colocar luvas;
○ Tentar absorver o vómito/urina ou fezes com pa-
pel absorvente e colocar num saco plástico fe-
chado;
○ Lavar a área com água morna e sabão.

▶ Se possível utilize um resguardo impermeável no 
colchão para prevenir acidentes, durante o período 
de tratamento (diarreia/vómito);

▶ Lave as roupas sujas (vómitos/diarreia) separa-
damente das outras roupas, se necessário repetir. 
Se não for possível a lavagem imediata, guarde-as 
num saco plástico fechado até à lavagem;

▶ Em caso de utilização de fralda: tome precauções 
durante os sete dias seguintes ao início do trata-
mento. Troque de fraldas com frequência para re-
duzir o tempo de contacto dos fluídos corporais 
(fezes e urina) com a pele. Utilize luvas descartáveis. 
Rejeite as fraldas sujas num saco plástico fechado e 
coloque no lixo comum. 
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A QUIMIOTERAPIA ORAL REQUER 
ALGUNS CUIDADOS NA SUA UTILIZAÇÃO

COMO GUARDAR

▶ Guarde a medicação num local fechado, pode ser 
num armário, protegido de luz, humidade e fontes 
de calor e sempre na sua embalagem original. 
Conserve separados da restante medicação;

▶ Se a farmácia der indicação de armazenar a me-
dicação no frigorífico, deve colocá-la numa pra-
teleira dentro dum saco plástico, separada de ali-
mentos. 

COMO ADMINISTRAR

▶ Tome sempre a medicação, confirmando o nome, a 
hora e dose correta;

▶ Lave bem as mãos e coloque luvas, se possível;

▶ Só retire os comprimidos dos blisters (invólucro), 
no momento da toma. Estes medicamentos, ge-
ralmente não se podem partir, triturar, cortar ou 
mastigar; 

▶ Em caso de esquecimento de uma toma não de-
verá compensar na vez seguinte e caso tome dose 
a mais, contacte imediatamente os profissionais de 
saúde. 

COMO SE PROTEGER A SI 
E À SUA FAMÍLIA

▶ Certifique-se de que tem a medicação necessá-
ria para o plano terapêutico que lhe foi prescrito; 

▶ Antes de sair do hospital confirme se recebeu 
toda a informação sobre a toma da medicação pela 
sua equipa de saúde. Em caso de dúvida, contacte 
o seu médico/enfermeiro/farmacêutico;

▶ Sempre que possível, deve ser o próprio doente a 
preparar a medicação;

▶ Tome a medicação num local limpo, longe das zo-
nas onde se prepara comida e de janelas abertas, 
colocando a mesma numa folha de papel absorven-
te;

▶ Caso interrompa o seu tratamento deve devolver a 
medicação restante na farmácia do IPOP;

▶ Se está grávida ou tenciona engravidar, não toque 
na medicação, se necessário utilize luvas e másca-
ra;

▶ Não se automedique e não partilhe a sua medi-
cação com outras pessoas;

▶ Certifique-se de que o local onde guarda a me-
dicação está longe do acesso de crianças e ani-
mais.

CUIDADOS ESPECIAIS

▶ Os medicamentos não devem ser eliminados na 
canalização ou no lixo doméstico;

▶ Se deixar cair algum comprimido no chão, não o 
deve tomar. Deve apanhar o comprimido com a aju-
da de um guardanapo/luva e colocá-lo num saco 
de plástico devendo trazer para o hospital logo que 
possível, para que lhe seja fornecido novo comprimi-
do para completar a dose;

▶ Após a toma desta medicação, se por acaso esfre-
gar os seus olhos ou rosto, antes de lavar as mãos, 
deve também lavar os olhos e rosto com água morna 
corrente;

▶ Se vomitar logo após a ingestão de quimioterapia, 
não deve tomar nova dose, registe no seu diário/
folha do momento em que aconteceu para informar 
o seu médico. Se mantiver vómitos, deve informar 
de imediato a equipa de saúde;

▶ Sempre que vomitar na sanita, e/ou utilizar a mes-
ma, deve proceder a duas descargas de água com a 
tampa da sanita fechada;

▶ Se vomitar num recipiente de plástico, esvazie o 
mesmo na sanita e lave com água morna e sabão;


