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CARTEIRA DE SERVIÇOS 

 

 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ONCOLOGIA ADULTO CANCRO DO RETO 

A Carteira de Serviços disponível para os utentes do Centro de Referência 

Oncologia Adulto – Cancro do Reto, assegura a resposta necessária ao 

processo de tratamento integrado. Ao nível do ambulatório disponibiliza-se 

atendimento programado ou urgente, quer para avaliação do utente, quer 

para realização de MCDT. Abarca ainda resposta em internamento, com 

realização de intervenções cirúrgicas programadas ou urgentes. Os serviços 

oferecidos resultam da integração e complementaridade de diferentes 

serviços do CHL envolvidos Centro de referência (Anestesiologia, Anatomia-

Patológica, Bloco Operatório, Cirurgia Geral, Gastroenterologia, 

Imagiologia, Oncologia Médica, Medicina Intensiva e Cuidados Paliativos).  

 

Consultas e Atividade de Ambulatório:  

✓ Consulta de Cirurgia Oncológica colo-retal 

✓ Consulta de Oncologia Médica 

✓ Consulta de Gastrenterologia  

✓ Consulta de Anestesiologia  

✓ Consulta de Enfermagem  

✓ Consulta de Ostomias  

✓ Consulta de Nutrição  

✓ Consulta da Dor  

✓ Consulta de Psicologia  

✓ Conferência de decisão terapêutica 

✓ Consulta Equipa Intra-hospitalar de Suporte em 

Cuidados Paliativos 

Hospital de Dia - Equipa Intra-hospitalar de Suporte em Cuidados 
Paliativos 

▪ De segunda a sexta-feira, das 9:00h às 18:00h 

Hospital de Dia - Oncologia 

▪ De segunda a sexta-feira, das 8:00h às 20:00h 

Internamento:  

✓ Internamento de Cirurgia colo-retal 

✓ Consultoria Interna 

✓ Procedimentos de Bloco operatório 

✓ Unidade de Cuidados Agudos Polivalente 

✓ Serviço de Medicina Intensiva 

✓ Unidade de Internamento de Cuidados Paliativos 
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Meios Complementares de Diagnóstico 

✓ Endoscopia digestiva baixa com Biópsia 

✓ Ultrassonografia endoscópica  

✓ Ecografia abdominal  

✓ TC tóraco-abdomino-pélvica  

✓ Colonografia por TC  

✓ Biópsia percutânea guiada por TC ou Ecografia  

✓ RMN pélvica  

✓ RMN hepática  

✓ Exame Anátomo-patológico de biópsia  

✓ Exame Anátomo-patológico de peça cirúrgica  

✓ Exame Imunohistoquímico para pesquisa de MSIs  

Técnicas Efectuadas no âmbito do Centro de Referência  

✓ Inserção de cateter venoso longa duração.  

✓ Tratamento de quimioterapia  

✓ Tratamento de terapêutica biológica  

✓ Tratamento de radioterapia  

✓ Ressecção anterior do reto  

✓ Ressecção abdomino perineal  

✓ Ressecção cirúrgica trans-anal  

✓ Procto-colectomia total  

✓ Colostomia derivativa  

✓ Polipectomia e Mucosectomia endoscópica  

✓ Tratamento com Argon Plasma  

✓ Colocação de prótese endoscópica 

Cuidados prestados de Enfermagem 

✓ Acolhimento 

✓ Avaliação Inicial 

✓ Cuidados pré-operatórios 

✓ Cuidados pós-operatórios 

✓ Ensino pré e pós-operatório 

✓ Alimentação oral, entérica e parentérica 

✓ Avaliação e registo de sinais vitais 

✓ Administração e registo de terapêutica 

✓ Preparação para procedimentos invasivos e bloco operatório 

✓ Registos Enfermagem 

✓ Apoio familiar 

✓ Avaliação das necessidades sociais e contacto com Área de 

Apoio Social 

✓ Articulação com a Unidade de Dietética 

✓ Cuidados em fim de vida e monitorização controlo de 

sintomas no âmbito dos Cuidados Paliativos 

 

 


