
Antes da consulta

•  aça uma lista das questões que quer esclarecer com o seu médico, incluindo:

 • Quaisquer dúvidas que tenha
 • Como se tem sentido 
 • Quaisquer alterações no seu corpo
 •  As suas preocupações e receios, incluindo aqueles relacionados com trabalho ou com os 

cuidados de que a sua família necessita 
 • Problemas relacionados com o tratamento
 • Apoio ou recursos disponíveis

•  Se tiver um calendário, diário ou outra forma de monitorizar o seu tratamento, certifique-se de que o 
preenche e o leva consigo; tal ajudará o seu médico a identificar rapidamente se é necessário efetuar 
alguma alteração ao seu tratamento

•  Decida se pretende que um amigo ou familiar o acompanhe à consulta; ter outra pessoa consigo vai 
proporcionar um apoio emocional extra e vai significar que outra pessoa também vai ouvir o que o 
médico disser

•  Planeie como se vai deslocar até à sua consulta; pode querer verificar os horários dos transportes 
públicos ou pedir a alguém que o leve, bem como levar dinheiro para o parque de estacionamento  
do hospital

•  Se for realizar um exame, confirme se tem de seguir algumas instruções antecipadamente

Durante a consulta
Lembre-se de que a sua consulta é tempo dedicado 
a falar sobre si, o seu corpo e a sua saúde. 
Disponibilizámos algumas sugestões para o apoiar 
durante a sua consulta, a fim de garantir que faz 
perguntas úteis e que compreende as respostas do 
seu médico.

•  Tire apontamentos durante a consulta para se 
lembrar de tudo o que o seu médico disse; se 
alguém o acompanhar à consulta, também pode 
tirar apontamentos

•  Se o seu médico permitir, pode querer gravar  
a consulta

•  Não tenha receio de pedir ao seu médico ou 
equipa de profissionais de saúde que repita 
o que acabou de dizer; se não compreender 
o que está a ser dito, informe-os para que 
possam tentar explicar de uma forma  
que compreenda

•  Tente repetir aquilo que o seu médico lhe 
disser; por exemplo, comece com “Quer 
dizer que devo...”, pois tal pode ajudá-lo a 
esclarecer e a relembrar o que foi dito após  
a consulta
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Depois da consulta
Após a sua consulta, é importante rever e consolidar o que ficou a saber. Também pode comparar 
os seus apontamentos com os da pessoa que o acompanhou na consulta. Notas

fecha: el nombramiento:

Se for saber os resultados de um exame recente, 
pondere fazer algumas das perguntas apresentadas 
abaixo, de forma a tirar o máximo partido da sua 
consulta com o oncologista:

•  De que forma os resultados deste exame/teste 
se comparam com os anteriores?

•  O que significa para mim?

•  O tratamento teve efeito no meu cancro? 

•  São estes os resultados que esperaria para 
alguém com o meu diagnóstico e fase  
de cancro?

•  Quais são os próximos passos do meu 
tratamento com base nestes resultados?

•  Alguma parte do exame/teste não é clara?  
Um teste/exame adicional forneceria  
mais informações?

•  Terei de efetuar algum exame de 
acompanhamento a partir deste? Exames ou 
outro tipo de testes?

•  Estes resultados significam que tenho de alterar 
alguma da medicação que estou a tomar?

•  Devo fazer alguma alteração no meu estilo de 
vida tendo em conta estes resultados?

•  Posso confirmar se compreendi o que disse? O 
que percebi foi que…

•  Posso ficar com uma cópia destes resultados ou 
uma carta em que estejam resumidos?

•  Estes resultados (ou quaisquer implicações dos 
mesmos) serão partilhados com o meu médico 
de família/médico de clínica geral/MGF?

•  Quando terei de fazer outro exame/teste? 

•  Se eu tiver alguma questão depois de hoje, 
quem posso contactar?

•  Recomenda quaisquer outros grupos ou 
organizações caso eu venha a necessitar de 
mais apoio relativamente a estes resultados?
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