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Os profesionais do Hospital de Día da Área

Sanitaria de Vigo dámoslle a benvida. 

Estamos localizados no Hospital Álvaro Cunqueiro

(HAC), Planta -1, G8. 

A nosa unidade ten como finalidade ofrecer

coidados aos pacientes que deban ser sometidos a

métodos de diagnóstico ou tratamento que

requiran durante unhas horas atención

continuada, pero non ingreso no hospital. 

Esta guía, elaborada polo persoal de enfermería

do Hospital de Día vai dirixida a pacientes que van

iniciar un tratamento de quimioterapia e aos seus

familiares, co fin de dar unha información xeral

sobre o tratamento, os efectos secundarios deste

e unha serie de recomendacións no caso de que

estes aparezca aparezan.
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A quimioterapia é o uso de fármacos para
destruir as células cancerosas. 
O seu obxectivo é atacar a células que teñen
un crecemento anormal, destruíndoas ou
controlando o seu crecemento. Pode afectar
a células sans, provocando unha serie de
efectos secundarios. 
O tratamento pódese administrar por vía
oral, por vía intravenosa ou por ambas. O
especialista informará do tipo de tratamento
e da duración deste.
O tempo de administración do tratamento
variará dunha persoa a outra.

Que é a
quimioterapia
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Reparta a comida en pequenas cantidades, 5-6
veces ao día.
Evite comidas ricas en graxas (frituras, salsas,
queixos graxos, leite entero etc) xa que dificultan
a absorción, especialmente na cea do día anterior
e tres días posteriores á quimioterapia.
O pomelo está prohibido, pois interacciona coa
quimioterapia. Tamén a menta poexo e a macela,
por favorecer os vómitos.
Consulte co seu médico se pode tomar produtos
de herboristería.

Procure beber entre 2-3 litros: infusións, auga,
zumes, sopa, leite...
Utilice xeles de ph neutro e cremas hidratantes
para peles sensibles.

Hidratación

Alimentación
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Utilice un cepillo de dentes suaves

No caso de temperatura > 38ºC acudirá ao
Servizo de Urxencias do Hospital Álvaro
Cunqueiro, SEN TOMAR NINGÚN
ANTITÉRMICO. Debe indicar que está a
tratamento con quimioterapia. 
Non debe acudir ao centro de saúde nin ao
PAC. 

É recomendable que se vacine anualmente da
gripe e do Covid-19.
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Os colutorios sen alcohol tipo Clorhexidina. 

Vacinas

Coidados da boca

Vixilancia da Temperatura



Evite as aglomeracións (non vaia ao cine nin
ao centro comercial en hora punta).
Nos transportes públicos utilice máscara F.P.2 
Se hai persoas con gripe, catarro, ou nenos
con procesos infecciosos, manteña 2 metros
de distancia ou utilice máscara F.P.2. 

Protéxase do sol utilizando cremas de
protección alta (Factor 50 mínimo),
sombreiros, sombrillas, manga longa. 

Relacións sociais

Protección solar
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Practique exercicio e procure manter as
rutinas diarias, sempre que sexa posible.
Engada unha serie de coidados, luvas para
previr cortes, picadas, queimaduras...., xa
que o risco de infección é máis alto.
Se se pode, ter un baño para uso individual,
unha vez utilizado desinfectarase (pulsar
dúas descargas de auga coa tapa pechada e
despois botar un chorro de lixivia).
As mascotas deben estar vacinadas e
desparasitadas, e hai que ter coidado coas
rabuñaduras ou mordedelas.
A quimioterapia elimínase por ouriños, feces,
saliva e suor, por iso hai que ter coidado cos
nenos pequenos, pacientes
inmunodeprimidos e anciáns.
No caso de tomar medicación crónica, pode
continuar tomándoa agás a aspirina, polo
risco de hemorraxia (salvo indicación médica)
Debe utilizar preservativo no caso de manter
relacións sexuais pois a quimioterapia tamén
se atopa nas secrecións vaxinais e no seme. 

Vida diaria
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Outra información
de interese 4

O día anterior ao tratamento: en
AtenciónPrimaria ou na C8 do Hospital
Álvaro Cunqueiro.
O mesmo día do tratamento: no Hospital de
Día de 8:15 a 9:00 

As extraccións sanguíneas realizaranse
segundo indicacións: 

 
Ten a posibilidade de solicitar Consulta de
Psicooncoloxía (Asociación Española Contra el
Cáncer).

 
Se é portador de reservorio, lembre
heparinizalo cada 3 meses no Centro de Saúde,
unha vez finalizado o tratamento .
Se ten colocada unha PICC debe realizar
mantemento semanal no Centro de Saúde ouno
Hospital de Día.

Mentres estea a tratamento con
Quimioterapiaestá totalmente
prohibidoconducir (Reglamento Xeral do
Condutor DGT). 
Poderá conducir pasados tres meses de
terfinalizado a Quimioterapia.

 
Se vai utilizar o parking pregunte na secretaría

(ten a súa disposición un bono parking)



5 Situación

Hospital Álvaro Cunqueiro
(HAC) Planta -1, G8.
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Algunhas páxinas
de interese:

Oncodudas.es
Sociedad Española de Enfermería Oncológica
(SEEO) Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) Asociacion Española Contra el Cáncer
(AECC)

Teléfonos
de Contacto

Para consultar calquera dúbida: 

(de luns a venres de 9 a 20 horas).

Para contactar coa enfermeira xestora de
casos (Alex): 

650 699 598
(de luns a venres de 9 a 14 horas).

986 82 58 33 

Data: 16/01/2023

As imaxes deste documento son facilitadas pola unidade, coas correspondentes autorizacións, e
gratuitas da aplicación Canva

Elaboración: Hospital de día_Unidade de Calidade
Codificación: HDD - InfoFamilias/01_ed02_gal


