TELEFONES

úteis

(62) 3243-7131 / 3243-7132
Oncologia Clínica

(62) 3243-7159
Recepção da Quimioterapia

(62) 3243-7143 / 3243-7146 / 3243-7183
Agendamento de Quimioterapia

(62) 3243-7048
Nutrição

(62) 3243-7130
Serviço Social / Oncologia Clínica

(62) 3243-7221
Psicologia

(62) 3243-7236
Coordenação de Enfermagem da Quimioterapia

Cartilha de

ORIENTAÇÕES
ao paciente em

QUIMIOTERAPIA
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Orientações gerais para o seu tratamento
O que é

câncer?
É quando as células que são a estrutura do corpo ficam doentes e se multiplicam
sem controle, formando um tumor maligno.

No dia da quimioterapia, chegue no horário agendado. Caso não seja possível, informe a
equipe através dos telefones 62 3243-7133 / 7146 / 7143 ou 7183.
Não venha em jejum no dia da quimioterapia. Faça uma refeição leve, pois você ficará
sentado ou deitado durante o tempo de tratamento.
Venha com roupa e calçados confortáveis.

Tipos de

De preferência, não marque compromisso nesse dia, pois, apesar do horário agendado,
podem ocorrer atrasos. Situações de emergência são esperados em nosso dia-a-dia.

Os três tipos de tratamentos mais utilizados como forma de combate ao câncer são:
cirurgia, radioterapia e quimioterapia.

Avise imediatamente a enfermeira em caso de ardência, dor, queimação, agulhada, inchaço
ou vermelhidão no local da punção. Esses sintomas podem indicar que o medicamento saiu
da veia e, neste caso, outra veia deverá ser puncionada para continuar a aplicação. A grande
maioria dos quimioterápicos não causa dor durante a aplicação. Evite movimentar o braço em
que está sendo aplicada a quimioterapia.

tratamento:

Nosso serviço dispõe de equipe transdisciplinar para melhor atendê-los (enfermeiro, serviço
social, psicologia e nutrição). Não hesite em solicitar acompanhamento!

O que é

quimioterapia?
É um tipo de tratamento que utiliza medicamentos para combater o câncer.
Podendo administrá-los pela veia, por via oral, intramuscular, subcutânea, tópica e
intratecal. Estes medicamentos se misturam com o sangue e são levados a todas
as partes do corpo, destruindo as células doentes que formam o tumor e
impedindo que se espalhem pelo corpo.

O que a quimioterapia

Queda de

Cada tipo de quimioterapia causa efeitos
diferentes no corpo. E cada pessoa
também reage de forma diferente ao
tratamento.

Pode ser total ou parcial e leva, geralmente, de 14
a 21 dias para acontecer. Não se preocupe, pois
este efeito é temporário e reversível: o cabelo
voltará a crescer após o término da quimioterapia.

pode causar?

cabelo

Anotações
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Prisão de ventre/obstipação

Sobre as atividades sexuais
A quimioterapia não interfere nas atividades sexuais. Porém, será necessário o uso de
preservativos para proteger o parceiro(a) caso ocorra eliminação de medicamentos da
quimioterapia.

É caracterizada pela redução ou ausência de evacuações, necessidade de esforço ao
defecar e retenção de fezes secas e endurecidas por vários dias. Para se proteger, siga as
seguintes orientações:
Evite frutas obstipantes como goiaba, maçã e pera sem cascas, banana-maçã ou banana-prata
e excessos de amidos, como arroz, batata, farinhas brancas (macarrão, pão e bolachas);
Prefira alimentos ricos em fibras: farinhas integrais (cereais integrais, farinha de trigo integral,
centeio, pães integrais e bolachas integrais), frutas laxativas (mamão, aveia, laranja) se
possível com casca e bagaço, folhosos e legumes crus;
Beba de 08 a 10 copos de líquidos diariamente (água e sucos de frutas laxativas);
Mastigue bem os alimentos e tente manter regularidade nos horários;
Realize atividade física regularmente para auxiliar no bom funcionamento do intestino;

Procure o Hospital / Pronto Socorro

em casos de:

Realize de 5 a 6 refeições por dia;
Caso persistam os sintomas de constipação, procure o médico e o nutricionista;

Febre igual ou superior a 38º;

Dor ou ardência urinária;

Sangramento;

Vômito persistente;

Dor persistente;

Crise convulsiva;

Diarreia

Diarreia persistente;

Reações alérgicas.

A diarreia é o aumento da frequência de fezes amolecidas (semi líquidas e líquidas) com
alteração do volume. Alguns medicamentos do tratamento podem ocasionar a diarreia com
diferentes intensidades. Por isso, siga as seguintes orientações:

Dispnéia (falta de ar ao fazer pequenos
esforços);

Funcionamento do
Centro de Oncologia Clínica
e Quimioterapia
O ambulatório funciona das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.
O Setor de Quimioterapia funciona das 7h às 22h, de segunda a sexta-feira.
Para as consultas, o paciente deverá estar com os resultados de exames de sangue, exceto quando
não for solicitado pelo médico em consulta anterior.
Colher exames de sangue, preferencialmente, 2 dias antes da consulta.

Não utilize medicamentos sem recomendações médicas.

Evite alimentos que contêm lactose,
sacarose (açúcar e doce em geral) e
cafeína;

Aumente a ingestão de líquidos,
principalmente isotônicos (Gatorade,
pedialyte pro, água de coco);

Evite produtos que contêm lactobacillus
(probióticos);

Prefira banana-prata ou banana-maçã, goiaba
cozida e sem casca, maçã sem casca e suco
pasteurizado de goiaba ou caju sem açúcar;

Evite alimentos fibrosos: farinhas
integrais (cereais integrais, farinha de
trigo integral, centeio, pães integrais e
bolachas integrais), frutas laxativas e
verduras e legumes crus;
Evite brócolis, couve-flor, espinafre,
repolho e couve;

Prefira legumes cozidos (chuchu, cenoura sem
miolo, batata, cará, inhame e mandioquinha);
Prefira alimentos grelhados, cozidos ou
assados;
Temperos permitidos: sal, óleo, cebola e alho
sempre em pequenas quantidades;

Evite alimentos gordurosos: fritura,
carnes gordas, manteiga, bolachas e
pães recheados;

Não utilize medicamentos sem
recomendações médicas;

Utilize um fio de azeite e/ou óleo nas
preparações;

Procure a nutricionista para ajustes individuais
da alimentação.

Evite feijão, milho, lentilha e ervilha;

03

C a r t i l h a de o r i e nt a çõ es ao p aci ent e em q ui mi o t erap i a

C ar t ilha d e or ient aç ões ao pac ient e em qu im iot er apia

Ferida na boca/mucosite

Hiperpigmentação

É uma inflamação da mucosa oral causada pela ação dos medicamentos da quimioterapia,
com aparecimento de feridas semelhantes a aftas. Para se proteger, siga as seguintes
instruções:

Durante o tratamento pode ocorrer o escurecimento da
pele (quando exposta aos raios solares), principalmente
nas dobras das articulações, nas unhas e no trajeto das
veias.

Inspecione a boca diariamente;
Evite alimentos secos, picantes, duros
(que possam machucar a mucosa) e
ácidos;
Prefira alimentos macios e pastosos
como: caldo, purês (mandioquinha),
sopas, vitaminas etc.;
Não consuma alimentos quentes. Prefira
alimentos com preparações em
temperatura ambiente;

Fracione a dieta em 02 em 02 horas –
pequenos volumes;

Aplique protetor solar fator 30 nas áreas expostas ao
sol;

Faça bochechos de água com bicarbonato:
Dilua 01 colher de café de bicarbonato de
sódio em 200 ml de água;

Evite exposição ao sol das 10h às 16h;
Use chapéu ou boné para proteger o rosto e a cabeça.

Para higiene oral, sempre use escovas macias;
Não use produtos com flúor e álcool. Prefira
creme dental infantil e enxágue bucal.

Reduza o sal das preparações;

Anemia, leucopenia e
trombocitopenia
Os remédios usados para combater as células doentes
também destroem algumas células sadias do
organismo. As mais afetadas são as do sangue,
principalmente glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e
plaquetas.

Náuseas e vômitos
Estão entre os efeitos mais desagradáveis e frequentes da quimioterapia, pois, geralmente,
os medicamentos causam irritação na parede do estômago e intestino, além de atuarem
diretamente no sistema nervoso (centro do controle de vômitos).

Evite tomar líquidos durante as
refeições;

Prefira chás em temperatura ambiente
(camomila, erva-doce e cidreira);

Realize as refeições em ambientes
arejados, evitando locais fechados onde
possa propagar o cheiro do preparo;

Evite líquidos quentes;

Faça pequenas refeições (de
preferência, de 5 a 6 vezes por dia);
Evite esforços físicos após as refeições;
Não consuma frituras e alimentos
gordurosos;
Prefira alimentos de fácil digestão:
torrada, biscoito de polvilho, bolacha de
água e sal, caldos, sopas, purês etc.;

Por dia tome bastante líquido (mínimo 02 litros)
• Nos intervalos da alimentação, dê preferência
a bebidas hidroeletrolíticas, como Gatorade e
água de coco.

Procure a nutricionista para ajustes individuais
da alimentação;
Ingira os medicamentos prescritos para
náuseas e vômitos conforme prescrição
médica.

Outros sintomas que
podem aparecer durante
o tratamento
Desconforto, dor e vermelhidão no local da aplicação e no
trajeto da veia. Nesses casos, procure o Setor de
Quimioterapia;
Alterações do paladar;
Tonturas e cefaleia;
Fraqueza, dor muscular (mialgia) e dor nas articulações;
Síndrome mão-pé (extremidades frias, formigamentos,
diminuição na sensibilidade e inchaço).
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