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As minhas notas AUTOTRANSPLANTE, O QUE É?

É um procedimento que consiste na infusão de células 
progenitoras de hematopoiese, que podem ter origem na 
medula óssea, no sangue periférico (após estimulação), ou 
no sangue de cordão umbilical. As células infundidas são 
colhidas ao próprio através de um processo de citaferese 
ou de colheita no bloco operatório após um ciclo de 
quimioterapia ou estimulação com fator de crescimento. 

RISCOS E BENEFÍCIOS

O benefício do transplante é tratar a doença de base. Os riscos do 
transplante são adaptados à sua situação clínica e serão sempre discutidos 
consigo e com o seu médico assistente da equipa da UTM em ambiente de 
consulta. 

Vão depender de: 

Ÿ Diagnóstico e prognóstico da doença de base;

Ÿ Capacidade de modificação do prognóstico pelo transplante; 

Ÿ Toxicidade aguda e tardia como infeções, alterações gastrointestinais e 
pulmonares, disfunção renal, hepática ou cardíaca; alopécia;

Ÿ Risco de falência de enxerto;

Ÿ Risco de infertilidade e de outras doenças endócrinas; 

Ÿ Risco de segundas neoplasias;

Ÿ Risco de recaída.
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primeira consulta

Será informado sobre todo o processo 
relacionado com transplante. 

Após confirmação de elegibilidade e 
aceitação do procedimento, iniciará as 
avaliações pré-transplante. 

Aproveite a vinda ao Hospital de Dia da UTM
para esclarecer dúvidas e receios.
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AVALIAÇÃO CLÍNICA

Agora que se aproxima o seu transplante, fará um conjunto de consultas e 
exames para avaliar a sua condição clínica que incluirá:

Ÿ Análises laboratoriais;

Ÿ Consulta e exames de Cardiologia, Pneumologia;

Ÿ Consulta de Medicina Física e Reabilitação;

Ÿ Consulta de Otorrinolaringologia, Estomatologia e Oftalmologia;

Ÿ Medulograma/biopsia óssea se aplicável;

Ÿ Exames de Imagiologia e de Medicina Nuclear;

Ÿ Consulta de Psicologia, com a Assistente Social e com a Nutricionista;

Ÿ Outras consultas/exames considerados necessários.

As consultas/exames serão marcados pelo 
secretariado da UTM e sempre que possível 
serão agendados para o mesmo dia de 
forma a evitar muitas deslocações ao IPO.



PÓS-TRANSPLANTE

Depois da alta do internamento, será monitorizado em consulta Hospital de 
dia habitualmente até aos 3 meses.   

O nosso Hospital de Dia está aberto das 8h às 23h, todos os dias uteis e das 9h 
às 23h aos fins-de-semana e feriados. 

Poderá sempre comunicar com a equipa da UTM, 24h/dia, através dos nossos 
contactos telefónicos e de correio eletrónico.

Aos seis meses após transplante, será contactado pelo seu médico assistente, 
se clinicamente indicado, para dar início ao Plano Nacional de Vacinação, para 
doentes transplantados. 
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Nos dias que antecedem o seu internamento para transplante terá uma 
consulta médica e de enfermagem. Nestas consultas será reforçada toda a 
informação sobre como vai decorrer todo o processo de tratamento, detalhes 
sobre o esquema de quimioterapia e prevenção de infeção. Os seus familiares 
e amigos devem participar no seu processo terapêutico. Se for essa a sua 
vontade, existe disponibilidade para que faça uma visita prévia à unidade de 
internamento. 

Na consulta de enfermagem ser-lhe-á explicado todo o processo de 
tratamento e entregue um Guia explicativo, “O meu Transplante – Perguntas e 
Respostas”, para que o possa levar consigo e ler em casa com mais atenção.

cateter venoso central

Antes da admissão ser-lhe-á colocado um cateter venoso 
central (CVC). Será pelo cateter que fará diariamente 
colheita de sangue para análises, a infusão de células 
(transplante), os soros, medicamentos e quimioterapia. O 
agendamento da colocação do CVC e a explicitação de 
todo o procedimento será feito pela equipa da UTM. 

CUIDADOR PRINCIPAL 

O seu cuidador é um elemento fundamental da equipa 
multidisciplinar e é corresponsável pelo seu tratamento. 
Será uma pessoa designada por si, (familiar ou não), que 
seja um adulto responsável e com disponibilidade para 
o acompanhar e dar o suporte emocional necessário, 
durante todo este processo.

INVESTIGAÇÃO

Esteja disponível para partilhar os seus dados ou participar em ensaios 
clínicos propostos pela equipa da UTM. 

Esta é a melhor forma 
de melhorarmos conti-
nuamente a qualidade 
dos nossos cuidados e 
avaliarmos a eficácia 
do que fazemos.  



DÁDIVAS DE SANGUE

Durante o internamento para transplante fará 
transfusões de Concentrado de Eritrócitos e Plaquetas.

Os seus familiares e amigos podem ser dadores nos 
centros de colheita de sangue ou no Serviço de 
Imunohemoterapia do IPO.

assistente social

A Assistente Social informá-lo-á sobre os seus direitos e sobre os recursos 
comunitários a que poderá recorrer. Aproveite a consulta para colocar 
questões e ficar esclarecido. 

transporte

Após a alta, devido à debilidade própria do pós-transplante, pode não estar 
em condições de conduzir. Se não puder utilizar meio de transporte próprio, 
peça ao seu médico assistente uma guia para se deslocar em ambulância, de e 
para o hospital. 

Não deve utilizar transportes públicos nem frequentar locais com grandes 
aglomerados de pessoas (exemplo: centros comerciais ou supermercados) 
nos primeiros meses após transplante. 

O IPO Lisboa dispõe de um Lar de Doentes onde 
pode ficar alojado. Se mora fora da área 
metropolitana de Lisboa e necessita de 
alojamento durante o período em que está em 
avaliações ou após a alta, não hesite em falar com 
a Assistente Social para ficar alojado.

ALOJAMENTO

No caso das crianças existe ainda a possibilidade de ficar alojado na casa 
da Acreditar, que fica em frente do IPO. 
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avaliação dentária

Infeções, abcessos ou cáries podem comprometer a admissão para 
transplante. Assim é muito importante uma avaliação dentária prévia ao 
transplante. 

É importante tratar das cáries antes da admissão. Informe o seu médico 
dentista que vai fazer um alo transplante. 

fertilidade

A quimioterapia de alta dose pode afetar a fertilidade resultando por vezes em 
infertilidade permanente. 

Se está preocupada/o com esta questão fale com o seu médico assistente para 
saber da possibilidade de fazer colheita de óvulos/esperma. 

AMBULÂNCIA
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