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APRESENTAÇÃO
Receber o diagnóstico de Neoplasia não é fácil. Além
de sair da rotina e da segurança em que vivemos,
deparamo-nos com a incerteza da magnitude dessa
nova realidade.
Há muitos mitos, medos e inseguranças relacionados
à doença e ao tratamento e, por isso, é normal
ficar um pouco inseguro durante o período inicial.
São muitas informações novas que, gradativamente,
o paciente vai compreendendo, elaborando e se
reorganizando nessa nova situação.
Foi pensando nisso que o Neon criou este Guia
do Paciente. Nele, você encontrará informações
a respeito dos fatores envolvidos no tratamento
quimioterápico, ajudando a entender melhor este
tipo de terapêutica e a lidar com os possíveis efeitos
colaterais, sempre tendo em vista seu bem estar.
Tenha uma boa leitura.

O QUE É CÂNCER?
Chamamos de câncer, tumor maligno ou neoplasia
maligna, as células que ficam doentes. Essas células
possuem forma e tamanho diferentes das células
primitivas, multiplicando-se e invadindo tecidos e órgãos
desordenadamente.
Os motivos são pouco entendidos e variam bastante.
O câncer pode ter origem desde uma agressão celular
continuada, como a praticada pelo consumo de fumo
(tabagismo), até em uma infecção crônica.
Esse crescimento desordenado de células pode
comprometer outros órgãos e tecidos próximos ou
distantes do local originalmente doente. É o que
chamamos de metástase.
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O QUE É QUIMIOTERAPIA?
Quimioterapia é o tipo de tratamento em que se utilizam
medicamentos quimioterápicos propriamente ditos, ou
anticorpos monoclonais, também conhecidos como
terapia alvo ou imunoterapia, para combater o câncer.
Esses medicamentos, em sua maioria, são aplicados
na veia, podendo também ser utilizados por via oral,
intramuscular, subcutânea, dentre outras formas.
Os medicamentos se misturam com o sangue e são
levados a todas as partes do corpo, agindo diretamente
nas células doentes que formam o tumor e/ou nas que,
por ventura, sejam residuais (após a cirurgia de ressecção
tumoral), impedindo que se espalhe pelo corpo.
Quimioterápicos também são conhecidos como
citotóxicos e agem diretamente no combate a células
cancerígenas, e a maioria deles interfere no ciclo celular,
podendo inibir a divisão celular.
Anticorpos monoclonais são medicamentos que agem em
algum defeito celular especifico. Depois de localizado
o alvo, esses anticorpos são utilizados para neutralizar
células tumorais. A especificidade faz com que esse tipo
de tratamento apresente menos efeitos colaterais.
A imunoterapia são medicamentos que aumentam a
resposta imunológica do nosso organismo contra o tumor.
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E NO DIA DA QUIMIOTERAPIA?
Escolha roupas confortáveis e fáceis de despir, pois
medicamentos quimioterápicos são administrados em
grandes volumes de líquidos e geralmente provocam idas
frequentes ao banheiro.
É necessário um acompanhante. A companhia, além de
distrair, é útil na colaboração de ações corriqueiras como
alimentar-se, ir ao banheiro, dentre outras.
Na maioria das vezes, o efeito colateral é quase nulo no
dia da aplicação dos quimioterápicos. Muitos pacientes
voltam para casa dirigindo. Porém, como a sensibilidade é
individual, isso pode variar dependendo muito do tipo de
medicamento utilizado.
Alimente-se como habitualmente, porém, evite alimentos
gordurosos e/ou muito temperados.

O QUE PRECISO SABER?
Ao utilizar o vaso sanitário, não se esqueça de acionar a
descarga. Roupas sujas com urina, fezes ou vômitos devem
ser lavadas separadamente.
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Durante o período de quimioterapia, a gravidez deve ser
evitada, já que os medicamentos utilizados podem causar
riscos na formação do bebê.
Os medicamentos utilizados na quimioterapia podem reduzir
temporariamente a produção de hormônios, provocando
alteração do ciclo menstrual em algumas pacientes.
O tratamento provoca tensões físicas e emocionais e pode
contribuir para a redução do interesse sexual. No entanto,
a quimioterapia não impede o paciente de manter relações
sexuais normalmente. Caso não haja o restabelecimento da
atividade sexual, o paciente deve procurar ajuda médica.
A quimioterapia pode gerar infertilidade. Os homens que
desejam ter filhos devem manter o sêmen congelado em
uma clínica especializada. Essa seria a forma mais segura de
tornar possível a realização do sonho da paternidade.
As mulheres ainda podem ter sua produção hormonal
inibida durante o tratamento. Para a proteção dos óvulos
ou armazenamento ovular, devem procurar uma clínica
especializada.
Pacientes em tratamento quimioterápico não estão proibidos
de ingerir bebidas alcoólicas, contanto que haja moderação.
Caso esteja utilizando antibióticos e/ou tranquilizantes, há
contraindicação.
Não faça uso de vacinas (campanhas regulares) sem
autorização do seu médico.
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COMO A MINHA QUIMIOTERAPIA
É PREPARADA?
A quimioterapia precisa ser manipulada em doses
individualizadas, de acordo com a prescrição médica,
baseados no peso e na altura do paciente e no protocolo
escolhido.
Ao chegar à clínica, o paciente será recebido pela equipe
de enfermagem e, em casos de medição endovenosa,
terá a veia puncionada. Após isso, a prescrição será
encaminhada para a farmácia, onde o farmacêutico
manipulará a quimioterapia.
O processo de preparo leva aproximadamente 40 minutos.
Porém, este prazo pode mudar de acordo com o fluxo de
pacientes no dia.
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POSSO TOMAR OUTROS REMÉDIOS?
Alguns medicamentos, mesmo os tidos como “naturais”,
podem interferir no tratamento quimioterápico. Por isso,
o médico deverá ser consultado antes que faça o uso de
qualquer outra medicação.
No caso de consulta com outro especialista, informe quais
medicamentos você está tomando. O médico com quem
você está em tratamento no Neon precisa estar sempre bem
informado. Comunique também sobre a consulta externa.
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E MINHA ALIMENTAÇÃO, COMO
FICA?
O paciente em quimioterapia deve se alimentar bem, mas
isso não significa um consumo excessivo de alimentos.
Deve seguir uma dieta equilibrada com todos os nutrientes
necessários para o bom funcionamento do organismo.
Quando não se ingere a quantidade suficiente de
nutrientes, o corpo utiliza o que tem armazenado para lhe
servir de fonte de energia, causando o enfraquecimento de
suas defesas naturais e tornando-se incapaz de combater
infecções.
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As alterações do peso corporal (aumento e redução) são
frequentes durante o tratamento quimioterápico e estão
relacionadas à diminuição da taxa de cura da doença.
São ocasionadas por diversos fatores como: redução da
prática de atividades físicas, aumento na ansiedade, efeitos
colaterais do tratamento, isolamento social, dentre outros.
Por esses motivos, é muito importante que haja equilíbrio
na dieta e acompanhamento nutricional dos pacientes,
tanto durante o tratamento quanto após, possibilitando a
avaliação do estado nutricional e a intervenção no hábito
alimentar de maneira adequada. O paciente pode contar
com o serviço disponível no Neon marcando uma consulta
com a nutricionista.
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QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS
EFEITOS COLATERAIS?
Os efeitos colaterais da quimioterapia variam de acordo
com os medicamentos utilizados, as doses administradas,
a duração do tratamento e a individualidade de cada
paciente. A maioria não sente qualquer alteração, ou
sente de maneira branda, mas isso não significa que o
tratamento está sendo menos efetivo.
A listagem dos principais efeitos adversos serve apenas
para consulta e orientação do paciente no caso de
ocorrência de algum sintoma.
Converse com seu médico, enfermeiro e/ou farmacêutico
sobre os medicamentos que farão parte do seu
tratamento, os principais efeitos colaterais esperados e
sobre como lidar com eles.

• Queda do cabelo
Primeiramente, você deve se informar se o medicamento
que irá receber levará à queda dos cabelos.
A queda pode ser total ou parcial e se inicia geralmente
no período entre o 14º e o 21º dia após a aplicação inicial.
Há quem prefira cortar o cabelo antes que a queda inicie,
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até mesmo para utilizar os fios na confecção de uma peruca
natural, pois depois que a queda começar, não há como
coletar os fios da forma adequada. Porém outros preferem
aguardar que ele caia para, só então, tomar a decisão entre
cortá-lo ou usar bonés, lenços ou perucas.
Mas fique tranquilo. O efeito é temporário e reversível.
O seu cabelo voltará a crescer após o término da
quimioterapia.
No caso de queda parcial, não há contraindicação da
realização de tinturas sem amônia, sabendo que alguns tipos
de tinturas podem aumentar a queda dos fios.

• Prisão de ventre
A dificuldade para evacuar e/ou a retenção de fezes
por vários dias pode ocorrer durante o tratamento
quimioterápico. Recomenda-se:
• Optar por alimentos ricos em fibras, como: laranja, mamão,
kiwi, ameixa, uva, vegetais e cereais integrais;
• Beber pelo menos dois litros de líquido (água, sucos, chás,
refrescos) por dia;
• Realizar exercícios físicos como, por exemplo, caminhar.
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• Diarreia
Ocorre quando há alteração no volume, na frequência e
na consistência das fezes. Alguns remédios podem causar
diarreias em maior ou menor intensidade. Recomenda-se:
• Beber pelo menos dois litros de líquido (água, sucos, chás,
refrescos) por dia;
• Preferir alimentos de fácil digestão, cozidos ou pastosos,
com pouca gordura e pouco condimento;
• Evitar alimentos com alto teor de fibras (alimentos
integrais, folhas, mamão, laranja, mexerica, manga e
abacaxi), leite, café, achocolatados, doces e alimentos
gordurosos;
• Questionar seu médico, pois pode ser orientada
medicação para conter diarreia;
• Procurar o pronto socorro caso a diarreia venha
acompanhada de febre, de fezes negras ou de sangue, caso
você evacue seguidamente e/ou após dias de persistência
desses sintomas.

• Feridas na boca
A quimioterapia pode provocar o surgimento de feridas
parecidas com afta na boca, no estômago e no intestino.
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Recomenda-se:
• Inspecionar a boca diariamente;
• Manter a boca sempre limpa, principalmente após as
refeições, utilizando escova de dentes com cerdas macias;
• Em caso de lesões, evitar alimentos muito quentes, muito
temperados e muito ácidos (abacaxi, laranja-pêra, limão, uva,
maracujá, pimenta, mostarda, vinagrete, molho de tomate,
etc);
• Preferir alimentos em temperatura ambiente;
• Dar preferência a alimentos bem cozidos, desfiados e
batidos no liquidificador, ou cortados em pedaços pequenos;
• Procurar orientação médica a respeito de medicamentos
e de aplicação a laser que podem evitar ou diminuir a
inflamação da mucosa.

• Enjoo e vômito
Alguns quimioterápicos podem causar náuseas e vômitos,
mas esses sintomas variam conforme a sensibilidade de cada
paciente. Recomenda-se:
• Tomar remédios contra enjoos e vômitos conforme
orientação médica e não somente quando apresentar
sintomas;
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• Mastigar bem os alimentos e fazer pequenas refeições,
várias vezes ao dia;
• Dar preferência a alimentos de fácil digestão, como
caldos, sopas, purês, bolachas salgadas, torradas, frutas,
água de coco, etc.;
• Evitar alimentos gordurosos, frituras e excesso de açúcar;
• Evitar ingerir líquidos durante as refeições;
• Evitar odores fortes e desagradáveis, como odores de
cozinha, perfumes e cigarros;
• Dar preferência aos alimentos em temperatura ambiente
e/ou gelados (se não houver contraindicação);
• Caso acorde sentindo náuseas, ingerir alimentos secos
como torradas, biscoitos sem recheio e rosquinhas. O
jejum favorece as náuseas. Depois da melhora, volte a se
alimentar normalmente;
• Alimentos amargos, frutas verdes, bebidas gasosas e
gengibre (raiz ou em forma de balas) diminuem as náuseas.
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• Anemia, leucopenia e trombocitopenia
Alguns medicamentos destroem células sadias do nosso
organismo. As células mais afetadas são as do sangue.
Quando elas diminuem, podem surgir sintomas como febre,
cansaço, falta de ar, palidez, pintas avermelhadas na pele,
manchas roxas e vermelhas e sangramentos. Recomenda-se:
• Evitar lugares fechados, sem ventilação e com aglomeração
de pessoas;
• Evitar o contato direto com as excretas dos animais. Após
brincar, lavar bem as mãos. Porém, não é proibido tê-los;
• Manter boa higiene corporal e bucal;
• Protejer a pele de ferimentos ao: se depilar e barbear (dê
preferência ao barbeador elétrico), cortar as unhas; e não
espremer cravos e espinhas;
• Procurar ter bom sono e repouso;
• Medir a temperatura sempre que perceber alteração na
temperatura corporal ou dores musculares. Acima de 37ºC
já deve ser considerado febre;
• Alimentar-se de maneira variada, com consumo regular de
alimentos ricos em vitaminas e minerais: frutas, verduras,
legumes, carnes (branca e vermelha) e feijões.
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QUANDO DEVO PROCURAR
O HOSPITAL?
• Quando atingir a temperatura igual ou superior a 37,8°;
• Quando tiver recorrência de febre mesmo baixa ou
hipotermia < 36º;
• A febre deve ser confirmada através do uso de um
termômetro, de preferência de mercúrio, pois oferece
menos possibilidade de erro de medição. Por isso,
mantenha sempre um em casa;
• Quando sentir tremores ou calafrios, seguidos ou não de
febre;
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• Na ocorrência de sangramentos e de hematomas
volumosos;
• Quando sentir-se cansado após a execução de pequenos
esforços;
• Quando tiver diarreia persistente apesar das medidas iniciais;
• Na ocorrências de excessiva de vômitos, ao ponto de ser
necessário o uso de medicação endovenosa (anti vômito).
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CUIDADOS COM O CATETER
TOTALMENTE IMPLANTADO
Os cateteres foram desenvolvidos para facilitar a
administração de medicamentos, oferecendo segurança
e conforto nas aplicações de quimioterapia. Permitem
também a infusão de outros medicamentos, transfusões
ou contrastes radiológicos, se liberados pelo seu médico.
Ele é puncionado com uma agulha especial que garante
seu uso por múltiplas vezes sem que seja danificado. Esse
procedimento deve ser realizado por um profissional
treinado e habilitado para executá-lo.
Após o seu uso, ao término de cada aplicação, o
cateter é preenchido com uma solução com Heparina
(“heparinização”), a fim de evitar sua obstrução.
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Importante: se o seu cateter não for utilizado no
intervalo de trinta dias, agende uma nova “heparinização”,
garantindo sua permeabilidade para futura administração
medicamentosa. Esse procedimento deve se repetir
mensalmente até que seu médico indique a retirada do
dispositivo.
Sempre que apresentar febre, principalmente quando
acompanhada de calafrios/tremores, procure imediatamente
a orientação médica e dirija-se ao Pronto Socorro. Avise que
tem um cateter, pois essas são características que podem
estar relacionadas com a infecção do mesmo.

18

CUIDADOS COM A BOMBA
INFUSORA PORTÁTIL
O infusor, ou a bomba de infusão portátil, é utilizado
para a aplicação de quimioterapia por tempo prolongado.
Ele é especialmente recomendado para a administração
medicamentosa em domicílio, oferecendo comodidade,
liberdade e desempenho seguro das suas atividades diárias.
Alguns cuidados devem ser tomados durante seu período
de uso. São eles:
• Realizar os cuidados de higiene corporal, protegendo do
contato com a água o equipamento e a região do cateter
onde está inserida a agulha;
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• Observar a área do cateter e, na presença de dor, inchaço
ou vermelhidão, comunicar o serviço de enfermagem para a
avaliação da infusão correta do medicamento;
• Observar se a infusão ocorre de acordo com o programado;
• Ao deitar-se, colocar a “bomba de infusão” na mesma
altura da cama (nunca abaixo ou acima do tronco);
• Conservar a “bomba de infusão” em sua bolsa protetora
para transporte;
• No dia da infusão da quimioterapia, lembrar-se de programar
a data e o horário de retirada da “bomba de infusão”.
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PROFISSIONAIS QUE POSSO
CONTAR DURANTE O TRATAMENTO
O Núcleo Especializado em Oncologia conta com uma
equipe multiprofissional disponível para ajudar nessa etapa
de sua vida.

• Enfermeiro
É responsável por organizar o setor de aplicações e
supervisionar a equipe técnica de enfermagem. É o
profissional que estará ao seu lado durante a sessão de
quimioterapia. Ele confere a prescrição médica e realiza
orientações referentes ao seu tratamento, checagem dos
sinais vitais, punção do acesso venoso (veias periféricas
ou cateter totalmente implantado) e administração de
quimioterápicos e outras medicações.
Este profissional valoriza, sobretudo, a individualização
e humanização no cuidado ao paciente, garantindo a
qualidade da assistência prestada e a promoção do bem
estar.
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Entre as ações dessa equipe está a consulta de enfermagem.
Nela o paciente recebe todas as informações sobre possíveis
efeitos adversos da quimioterapia e orientações para prevenir
e/ou minimizar os efeitos colaterais desse tratamento.

• Farmacêutico
O farmacêutico em oncologia está inserido na equipe
multidisciplinar e é o profissional responsável pelo preparo
(manipulação) da quimioterapia.
Para garantir a qualidade, ele é o responsável pela
qualificação dos fornecedores, aquisição dos medicamentos,
rastreabilidade, descarte dos resíduos, gestão e conservação
de estoque, análise da prescrição médica e prestação de
informação técnico científicas.
Em casos de dúvidas em relação ao seu medicamento,
procure o farmacêutico do Neon.
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• Nutricionista
Durante o tratamento do câncer, é frequente os
pacientes apresentarem dificuldades para alimentar-se
adequadamente, podendo ocorrer redução ou aumento de
peso, além de deficiências nutricionais causadas por uma
alimentação incorreta.
O nutricionista faz parte da equipe multidisciplinar e é
o profissional de saúde responsável por avaliar o hábito
alimentar dos indivíduos e orientar, durante e após a
quimioterapia, uma alimentação com qualidade nutricional
que possa minimizar os riscos de doença, promovendo
o aumento da qualidade dos alimentos consumidos e
colaborando na manutenção do peso ideal.
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• Psicólogo
Muitas vezes, o diagnóstico de câncer (ou o tratamento)
interfere negativamente no bem estar emocional do paciente.
Tristeza, irritabilidade, raiva, ansiedade, dúvida, medo,
preocupação, apatia, isolamento social, insônia ou ambivalência
podem tornar-se mais comuns do que em outras circunstâncias,
acarretando sofrimento ou outros prejuízos funcionais, e
quando isso ocorre, um acompanhamento psicológico pode
facilitar uma melhor adaptação.
O psicólogo utiliza conhecimentos técnicos e metodológicos
para oferecer suporte emocional e promover o enfrentamento
adequado da doença, por meio da ampliação da compreensão
desse momento de vida e da maior responsabilização em prol
de mais qualidade de vida.
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DIREITOS DO PACIENTE
COM CÂNCER
O paciente com câncer, dependendo do preenchimento de
determinados requisitos, pode usufruir de inúmeros direitos.
Alguns benefícios legais decorrem da incapacidade para
o trabalho, da presença de certos tipos de deficiências,
da redução da mobilidade ou mesmo de outras condições
estabelecidas por lei. Portanto, é preciso verificar, caso a
caso, se o paciente preenche os requisitos legais.
Abaixo estão alguns links com informações sobre seus direitos:
www.neon.med.br
www.oncoguia.org.br
www.cancer.org.br
www.inca.gov.br
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Termo de ciência e recebimento do
Manual de Oncologia (Quimioterapia)
Eu,
,
declaro que recebi o Manual de Oncologia (Quimioterapia)
e que fui orientado(a) pela equipe do Neon em relação aos
possíveis efeitos colaterais relacionados ao meu tratamento,
tendo a oportunidade de sanar minhas dúvidas, estando
ciente que todo tratamento tem efeitos colaterais comuns,
mas que variam de intensidade de pessoa para pessoa, e que
cada indivíduo reage de uma maneira diferente ao sintomas
apresentados, podendo ter efeitos limitantes ou leves
conforme seu organismo e o tipo de tratamento utilizado.
Data do recebimento:

de

de
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ANOTAÇÕES DO PACIENTE
1. Dados da clínica
Nome do médico:
Telefone de contato:
Nome do enfermeiro:
Telefone de contato:

2. Quimioterapia
Protocolo:
Total de ciclos e frequência:
Medicamentos:

3. Informações importantes
O exame de sangue deverá ser realizado sempre na data mais próxima à
quimioterapia, de preferência um dia antes, ou conforme orientação de seu
médico. Anote todas as dúvidas e intercorrências que surgirem durante seu
tratamento e converse com seu médico.

4. Anotações gerais

Não jogue este impresso em via pública
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