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Orientações aos
pacientes em
quimioterapia

Seja bem-vindo ao Coop!
O tratamento do câncer

A clínica possui uma recepção ampla e

manutenção e melhora

mioterapia (com leitos reservados), farmá-

deve ser realizado com
da qualidade de vida.

As consequências do
diagnóstico

precisam

ser minimizadas e sua-

vizadas, para que o conceito de sofrimento
que acompanha a doença seja reduzido.

Com esta ideia nasceu o COOP – Centro

de Oncologia do Oeste do Paraná . Em um
ambiente agradável, contando com equipe

multidisciplinar e especializada, nos preo-

cupamos com o paciente de forma integral:

analisando a situação desde a suspeita
diagnóstica até a confirmação, o tratamento e acompanhamento.

aconchegante, sala de aplicação de qui-

cia oncológica, posto de enfermagem, sala
de curativos e consultórios médicos, de
psicologia e nutrição.

Dentro do conceito de humanização e aten-

dimento individualizado, o COOP quer ser
sua referência na luta contra o câncer.
Dr. Luiz Sergio Sprícido
Cancerologista / CRM 1123

CONTEÚDO DO MANUAL

Orientações aos pacientes em quimioterapia

Manual
Este manual disponibiliza informações so-

Após a consulta médica, você e seu mé-

cendo possíveis dúvidas e orientando os

mento. Agora, a sessão de quimioterapia

bre o tratamento quimioterápico, esclarecuidados que você e sua família devem ter
durante o período.
IMPORTANTE:

As informações aqui

dico decidiram que este é o melhor tratadeverá ser agendada com a enfermeira e

secretárias. Você receberá várias orientações neste manual. Siga-as corretamente.

contidas não substituem as orientações
dadas pelo médico, farmacêutico, pela
nutricionista, enfermeira ou psicóloga.

A quimioterapia tem por objetivo destruir
as células doentes através de substân-

»»Não falte às consultas.
»»Realize os exames solicitados nas datas marcadas.

cias químicas aplicadas por diversas vias:

»»Sempre esclareça suas dúvidas.

ou oral. O médico poderá indicar trata-

»»Boa leitura.

intravenosa,

intramuscular,subcutânea

mentos associados à quimioterapia como

radioterapia, braquiterapia, cirurgia, hormonioterapia, imunoterapia, entre outros.

Conversando com os demais pacientes,

você notará que os tratamentos podem ser
diferentes de pessoa para pessoa, mesmo

se tratando do mesmo tipo de tumor. Isso

se deve às características de cada caso,
além do perfil de tolerância ao efeito tóxico
dos medicamentos.

OBS.:
1. Este manual é um instrumento de
consulta em constante aperfeiçoamento. Como
tal, ele respeita todas as opiniões de especialistas que se disponham a aprimorá-lo e encontra-se receptivo para absorvê-las.
2. O objetivo deste manual é instruir.
Para isso, algumas verdades científicas foram
simplificadas, de modo a tornar a compreensão
mais fácil.

Cada pessoa é ÚNICA e cada organismo

reage de forma diferente, por isso cada

caso é EXCLUSIVO, mesmo que a doença
seja a mesma.

Manual
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O COOP
Você optou pelo seu tratamento no COOP
– Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. E isso nos traz muita responsabilidade.
Nós estamos sempre dispostos a ajudá-lo.

Contamos com equipe de médicos, secretárias, enfermeiras, farmacêutico, nutricionista e psicóloga para atender-lhe em
todos os aspectos que forem importantes.

Dispomos de atendimento de nutricionista,

psicóloga, enfermagem e farmacêutico,

Equipe Médica

por agendamento. Converse com as secre-

Dr. Luiz Sérgio Spricido
Cancerologista
CRM-PR 11.238

tárias sobre isso. Nossa estrutura foi plane-

jada para servir como apoio e está toda a
sua disposição.

Dr. Leandro Rodrigo Acosta
Cirurgião Oncológico
CRM-PR 21.503
Dr. Márcio Jachetti Maciel
Oncologista Clínico
CRM-PR 27.659

O COOP
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A cirurgia
A cirurgia é a modalidade de tratamento

No entanto há que se ter cautela na ava-

tem papel de grande importância na pre-

publicados. Durante o período periopera-

mais antiga contra o câncer. O cirurgião
venção, no diagnóstico, estadiamento e no
tratamento do paciente com câncer.

liação do resultado dos estudos até agora
tório lembre sempre de informações valiosas:

Nos dias atuais, cerca de 90% dos pacientes requerem cirurgia em algum momento

da evolução da doença. Nesse sentido,

o cirurgião oncologista participa do ma-

nejo do doente em diferentes momentos,
a saber: na fase de diagnóstico, de estadiamento (determinação da extensão de
doença), de tratamento, de resolução de

»»Respeitar o jejum antes da cirurgia
»»Respeitar o horário e o local da
gia (hospital)

cirur-

»»Levar todos os seus exames

intercorrência ou de sequelas do tratamen-

to, de alívio da dor e obtenção de acessos
vasculares, além de suporte psicólogico.

A cirurgia pode ter carácter paliativo ou
curativo. Ressecção curativa é aquela em

que todo o câncer visível é removido com
margem de tecido sadio ao redor da lesão.
Na cirurgia radical, além do conceito de

O sucesso da sua
cirurgia depende e
muito de você: siga
as orientações do seu
Médico.

cirurgia curativa, é acrescida a ressecção
concomitante de órgãos ou regiões vizi-

nhas.Com o advento da cirurgia por vídeo,
o interesse dos cirurgiões em incorporar o
método ao tratamento do câncer tem sido
grande.

A cirurgia

6

Orientações aos pacientes em quimioterapia

A Radioterapia
A radioterapia é um tratamento que utiliza
radiação de alta energia produzida em um
equipamento específico. É realizada em

dias úteis e de forma consecutiva, diariamente.

O número de dias é variável, mas normalmente são feitas de 20 a 35 aplicações. O

alvo da radioterapia é o local da doença
inicial e uma região ao redor dela, para
onde o tumor poderia se disseminar. Os

efeitos colaterais são localizados e variam
conforme a região tratada. Alguns são de-

tratamento.
Quem determina o tempo do tratamento,

o número de aplicações e o local correto

é o médico radioterapeuta, com base em
exames especiais que ele solicitará antes
de iniciar seu tratamento. De acordo com

as características do tumor (tamanho, genética e localização) e porte da cirurgia, alguns casos não necessitam de tratamento

pela radioterapia. Isso também será avaliado pelo médico radioterapeuta.

finitivos, outros desaparecem ao final do

A Radioterapia
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Psicologia na oncologia
A psico-oncologia é a área de interface en-

O trabalho interdisciplinar envolvendo o

estar do paciente oncológico, bem como

participação do paciente no próprio trata-

tre a oncologia e a psicologia e visa o bem
sua qualidade de vida.

Abrange a assistência ao paciente, fa-

mília e profissionais de saúde envolvidos
com a prevenção, tratamento, reabilitação

e a fase em que os pacientes se encontram fora dos recursos de cura da doença. Cabe ao psico–oncologista, psicólogo
especialista em psico-oncologia, propiciar

um espaço de escuta e acolhimento da
dor e angústia frente ao desconhecido da

doença. A escuta qualificada realizada por

este profissional, trata de sintomas psíquicos que possam estar interferindo negati-

psico–oncologista visa principalmente a
mento, objetivando estimular e estruturar
seu desejo de viver, além de incentivar o

indivíduo a perceber o tratamento como
uma estratégia de vida, um aliado que veio

para ajudá-lo. Através de técnicas psicoterápicas, busca-se enfatizar o que o pa-

ciente tem de melhor em vez de trabalhar
apenas suas dificuldades, além de auxiliá-lo no fortalecimento de seus recursos

emocionais, estruturando estratégias de

enfrentamento que possam dar novo significado às possíveis perdas e mudanças
de vida.

vamente no tratamento.

Psicologia na oncologia
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Meus remédios
Comente com seu médico sobre todos os

Eles facilitam a forma como seu organis-

mantêlos ou suspendê-los ao iniciar a qui-

você faz uso de medicamentos para pres-

medicamentos que você usa e se deve
mioterapia. A princípio, não interrompa
medicamento algum.

É possível que você seja orientado a tomar
alguns medicamentos antes da aplicação.

Esse preparo prévio tem por objetivo redu-

zir efeitos colaterais, geralmente alergias
e náuseas. Também pode ser necessário

tomar alguns medicamentos após a qui-

mo vai metabolizar as drogas utilizadas.Se
são alta ou diabetes, tenha especial cuidado: é bem comum a quimioterapia alterar
tanto a pressão quanto o diabetes, tanto
para cima,quanto para baixo. Meça mais
vezes a pressão e a glicose sanguínea e,

havendo alterações,peça orientações ao

médico que o acompanha em tais tratamentos.

mioterapia.

Meus remédios
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Vacinas
A quimioterapia não proíbe o paciente de

mos atenuados. Para saber se a vacina é

a partir de micro-organismo morto. De uma

vacinação ou clínica de vacinas a nature-

receber vacinas, desde que seja formada
forma geral, é proibido receber vacina de

microorganismo vivo e discute-se o risco

e benefício em relação aos micro-organis-

Vacinas

segura para você pergunte no posto de
za da vacina. Na dúvida, mostre esta parte

do manual a quem vai lhe aplicar a vacina
antes de recebê-la.
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O exame antes
da quimioterapia
Antes de cada aplicação de quimioterapia

exame é feito no mesmo dia da consulta.

de sangue. Ele serve para verificar se o

pergunte o prazo que ele pede para liberar

é comum que o médico solicite um exame
seu organismo encontra-se apto a tolerar
a nova aplicação que vem aí.

É importante que o exame seja feito no dia
marcado pelo médico, para refletir com
exatidão o seu estado de saúde. É normal

que exames feitos fora da data solicitada
apresentem

resultados bastante altera-

dos, o que gera uma preocupação muitas
vezes desnecessária. Em alguns casos o

Escolha o laboratório de sua confiança e
o resultado do seu exame.

Também questione em relação ao jejum:
como regra, exames mais simples, como

o hemograma, não necessitam de jejum.
Caso o laboratório disponibilize resultados

pela internet, mostre o canhoto contendo a
senha de acesso para a secretária antes
da consulta: ela vai localizar o seu exame.

O exame antes da quimioterapia
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A sessão de quimioterapia
O câncer é uma doença onde as células
crescem além do que deveriam. Isso determina alterações não só no órgão afetado, mas em todo organismo. O tumor

se atrasar, por favor, nos avise sempre
que possível.

»»Não venha em jejum. Faça uma refei-

passa a ser uma população de células vo-

ção leve, pois você ficará sentado du-

bam por prejudicar as células saudáveis

»»Venha com uma roupa e calçados con-

razes, que atraem para si nutrientes e acaque habitam o nosso corpo. Mesmo após

a cirurgia ou radioterapia esterilizarem o
local onde o tumor originou-se, os médicos aprenderam que uma parte das célu-

rante o tempo de tratamento.
fortáveis.

»»Durante

a infusão do medicamento,

evite movimentar o braço puncionado

las consegue fugir. Essa lógica explica o

para que o cateter não saia da veia,

após a retirada total do tecido doente. A

cação.

porquê de indicarmos tratamento mesmo

causando o extravasamento da medi-

quimioterapia é um tratamento em que

»»Avise imediatamente à enfermeira em

um remédio entra no seu organismo para

combater as células tumorais em todos os
lugares onde a corrente sanguínea o levar.

caso de ardência, dor, queimação,
“agulhada”, inchaço ou vermelhidão

no local da punção. Esses sintomas

Como os medicamentos não são 100%

podem indicar que o medicamento

célula sadia será afetada. É por isso que

deverá ser puncionada para continuar

sessão de quimioterapia é importante se-

mioterápicos não causa dor durante a

específicos no ataque, certamente alguma

saiu da veia e, neste caso, outra veia

os efeitos colaterais acontecem. Durante a

a aplicação. A grande maioria dos qui-

guir algumas orientações:

aplicação.

»»Procure chegar com 15 minutos de an-

»»Evite

puxar o circuito (equipo, cone-

tecedência. Caso não possa compare-

xões, cateter). Caso seja necessário

a sessão. Se por algum motivo você

a enfermeira.

cer, avise as secretárias para remarcar

A sessão de quimioterapia

locomover-se para ir ao toalete chame
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»»Ao usar o banheiro, dê duas descargas

»»Quando a quimioterapia é aplicada por

mantido desde o primeiro dia de aplica-

lo) ou subcutâneas (embaixo da pele),

seguidas. Esse procedimento deve ser

ção até 48 horas após a última infusão
de cada ciclo, mesmo em casa, pois al-

guns medicamentos são eliminados por
meio da urina.

»»Não

tome nenhum medicamento ou

injeções intramusculares (no múscuvocê não deve colocar bolsa ou compressa de água quente, nem coçar e
esfregar o local. Estas atitudes podem

causar alterações na absorção do medicamento.

complementares

»»Não recomendamos que o paciente di-

lar) sem o conhecimento do seu mé-

mo em distâncias pequenas. Preserve

faça

tratamentos

(acupuntura, homeopatia, ortomolecudico. Todo apoio é sempre bem vindo

nessa hora, mas seu médico deve ter

rija após ter feito a quimioterapia, mesa sua segurança e a de terceiros.

ciência de todos eles.

A sessão de quimioterapia
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Quanto tempo demora o
meu tratamento?
Cada paciente tem um tempo de trata-

pia vão se recuperar. Em algumas situa-

exames prévios, assim como cada trata-

Isso ocorre geralmente por exames fora

mento determinado pelo médico conforme
mento pode ter um intervalo diferente dos

demais. Este intervalo é o tempo que as
células normais afetadas pela quimiotera-

ções, o intervalo precisa ser aumentado.
dos padrões de segurança para nova aplicação ou recuperação insuficiente para
novo ciclo.

Quanto tempo demora o meu tratamento?
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Efeitos colaterais
Alguns efeitos indesejados podem surgir
durante o tratamento. Porém nem sempre

aparecem e a intensidade varia de uma
pessoa para outra. É importante ressaltar
que medidas benéficas a alguns pacientes

podem não se aplicar a outros. Não hesite
em perguntar ao seu médico ou nutricionista suas dúvidas. Caso você apresente

alguns desses efeitos colaterais, leia com
atenção nossas orientações:

NÁUSEAS E VÔMITOS
A reação do organismo com o tratamento
oncológico pode causar sintomas como

náuseas e vômitos. Eles podem ser antecipatórios (antes de receber os medicamentos), imediatos (no momento da quimioterapia) ou tardios (após o tratamento).

Abaixo damos algumas sugestões para
amenizar os sintomas:

»»Tome os medicamentos anti-eméticos
conforme instrução do médico. Se os

vômitos ocorrerem mesmo assim, pro-

cure uma emergência para receber
medicação injetável;

»»Evite

alimentos gordurosos, oleosos

ou fritos; condimentados ou picantes;

muito açucarados ou doces concenEfeitos colaterais

trados; muito quentes, ou com odores
fortes;

»»Evite alimentos muito ácidos;
»»Procure não ficar próximo do local de
preparo do alimento, pois o cheiro da

preparação pode aumentar as náuseas;

»»Prefira alimentos frescos e gelados;
»»Pela

manhã prefira torrada seca ou

»»Faça

refeições pequenas e frequen-

»»Faça

pratos coloridos e apetitosos: a

biscoito tipo água e sal;

tes, sempre que sentir vontade;

apresentação do prato estimula a vontade de comer;

»»Coma

preferencialmente acompanha-

do, em locais agradáveis e em horas

de lazer: no cinema, assistindo televisão ou ouvindo músicas;

»»Coma devagar e mastigue bem os alimentos;

»»Não fique sem se alimentar por longos
períodos;

»»Não

deite logo após se alimentar; se

possível ande um pouco;

15
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»»Não

deite logo após se alimentar; se

possível ande um pouco;

»»Evite o consumo de líquidos em excesso durante as refeições.

ODINOFAGIA OU DISFAGIA
(dor ou dificuldade ao engolir)
»»Prepare

sua refeição na consistência

que for mais bem tolerada, que ofereça menor dificuldade para mastigar ou

engolir, podendo variar entre branda,
pastosa ou líquida.

»»Prefira alimentos fáceis de mastigar e

deglutir como: “milk-shake”, purê, creme, pudim, melancia, mingau, carne
moída.

»»Coloque em pequenas quantidades alimentos na boca, fazendo várias refeições ao dia . Caso opte por alimentos

que não sejam bem pastosos mastigue

bem, até se tornarem pastosos na boca

»»Coma sempre sentando.
ALTERAÇÃO NO PALADAR E/
OU OLFATO
»»Escolha alimentos com boa aparência
e bom odor;

Efeitos colaterais

»»Faça

bochechos antes das refeições

com água ou chá de camomila;

»»Chupe balas ácidas e de hortelã, gelo

ou picolés de frutas cítricas nos intervalos das refeições (se não tiver feridas
na boca);

»»Utilize alimentos bem temperados, com
temperos naturais dando ênfase ao

aroma e à textura (ex.: hortelã, manjericão, limão, orégano);

»»Utilize

derivados do leite: vitaminas

com frutas e sorvetes de sabores variados como creme, morango, acerola,
abacaxi, mamão, baunilha.

»»Beba sucos cítricos como laranja, abacaxi e limonada.

»»Evite alimentos suaves e pouco temperados, excesso de café e chá e alimentos excessivamente quentes;

»»Consuma alimentos que o auxiliem na

recuperação do paladar por serem ricos em zinco e cobre: milho, feijão, cereais de trigo, ovo, ervilha, pão integral,

espinafre, cerejas e pêras em conserva, fígado de boi;

»»Substitua

os talheres de metal pelos

de plástico, caso sinta sabor residual
metálico;

»»Mantenha boa higiene bucal.
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FALTA DE APETITE
»»Alimente-se

com calma e tente criar

um ambiente agradável para fazer as
refeições, ouvindo música ou em boa
companhia;

»»Faça
dia;

pequenas refeições ao longo do

»»Aproveite o intervalo entre uma sessão
e outra de quimioterapia para alimentar-se melhor; nessa fase, sem tanto
enjoo, o apetite tende a aumentar;

»»Evite a ingestão de muitos líquidos du-

dades menores;

»»Prefira alimentos de fácil digestão como

sopas, purês, frango ou carnes magras
desfiadas;

»»Faça

uso de chás digestivos como ci-

»»Evite

frituras, alimentos gordurosos,

dreira, erva-doce, boldo do Chile;

enlatados, alimentos condimentados,
molhos picantes, sopas e temperos
prontos, caldo de carne;

»»Não

ingira bebidas gaseificadas, refri-

gerantes e álcool;

rante as refeições principais (almoço e

»»Use suplementos alimentares conforme

»»Procure ingerir alimentos de fácil diges-

tar a densidade calórica das prepara-

jantar);

tão como: massas, pães, arroz, batata,

prescrição da nutricionista para aumenções.

mandioca, bolo (sem cobertura e sem
recheio);

»»Prefira alimentos calóricos, sempre que
possível;

»»Faça

uso de suplementação alimentar

para aumentar a densidade calórica

das preparações,conforme orientação
da nutricionista.

SENSAÇÃO DE ESTÔMAGO
“MUITO CHEIO”
»»Faça

refeições frequentes, em quantiEfeitos colaterais
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Alguns medicamentos, apesar de estranho durante
o tratamento oncológico, causam ganho de peso.

DICA COOP:
CUIDADO COM
O AUMENTO
DE PESO

Além disso, nem todo paciente oncológico tem a
necessidade de aporte nutricional aumentado. E o

sobrepeso é fator de risco para várias neoplasias
e favorece alguns cânceres de recidivar. Procure

diminuir o sal, alimentos gordurosos e doces concentrados da sua dieta e dar preferência a frutas,

legumes, verduras e carnes magras (sem gordura
e sem pele).

Faça o controle de peso e o acompanhamento
nutricional

Efeitos colaterais
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»»Evite

DIARREIA
Alguns medicamentos podem alterar o hábito intestinal, causando aumento na fre-

quência das evacuações ou alteração na

consistência das fezes.Ter diarreia pela
quimioterapia não é incomum, mas ter febre com a diarreia jamais é normal. Diarreia

com febre indica necessidade de consulta médica e proíbe uso de medicamentos

constipantes. Veja nossas orientações para
casos de diarreia sem febre:

»»Aumente a hidratação , principalmente

com líquidos ricos em potássio ou sódio: água de coco, bebidas isotônicas,

sucos de caju, goiaba, maçã e limão; ou
usar soro de reidratação oral;

»»Hidratação

com soro caseiro: 1 copo

(200ml) de água + 1 colher (chá) rasa
de açúcar + 1 colher (café) rasa de sal

»»Ingerir

aproximadamente três litros de

líquidos por dia;

»»As frutas devem ser cozidas nos casos
de queda da imunidade;

»»Aumente

as seguintes frutas: tangerina,

pêssego, kiwi, laranja, mamão, melancia, ameixa, melão,abacaxi, maçã com
casca;

»»Evite

os seguintes vegetais crus: alfa-

ce, agrião, espinafre, acelga, couve-flor, brócolis, aipo, repolho, cenoura;

»»Evite fibras (pão preto e de centeio; biscoitos integrais, arroz integral, aveia,

grão de bico, farelo de trigo, centeio,
granola, mingau de aveia);

»»Evite alimentos gordurosos, frituras, leite e derivados;

»»Evite

amendoim, nozes, castanhas,

amêndoas, pipoca, coco;

»»Não

use alimentos enlatados, condi-

mentados, irritantes e apimentados;

»»Evite café, suco de frutas laxativas (mamão, laranja, ameixa), chocolate;

»»Dê preferência às carnes brancas (peixe, aves) grelhadas ou cozidas. Retirar
a pele das aves antes de cozinhá-las;

o consumo de caju, goiaba

(sem casca e sem semente), bananamaçã, pêra sem casca, maçã sem

casca, lima, batata cozida, mucilagem

de arroz, mingau de maizena, torradas,

pão branco, arroz branco, cenoura cozida, chuchu cozido, farinha de mandioca, mandioca, beterraba cozida;

Efeitos colaterais
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INTESTINO PRESO
/ CONSTIPAÇÃO
Alguns medicamentos podem causar alte-

rações no hábito intestinal, podendo causar
diminuição na frequência das evacuações
ou alteração na consistência das fezes.
Neste caso siga estas orientações:

nha), frutas (mamão, laranja, acerola,
ameixa);

»»Utilize

mel, granola, aveia, gérmen de

trigo, farelo de trigo;

»»Procure criar um hábito de ir ao banheiro com horários regulares;

»»Evite frituras, enlatados, alimentos condimentados, excesso de arroz e mas-

»»Aumente a ingestão de líquidos (1,5 a
2 litros de água, água de coco, sucos);

»»Aumente

sas;

»»Evite frutas como maçã, goiaba, banana, caju, limonada;

o consumo de preparações

»»Evite refrigerantes e bebidas alcoólicas;

na de ameixa, mingau de aveia, suco

»»Evite alimentos que formam gases: re-

laxativas como suco de laranja, vitamide mamão, laranja e ameixa, iogurte,
melão, melancia, maracujá;

»»Utilize

alimentos fibrosos como os fo-

lhosos (couve, brócolis, espinafre),

legumes (abóbora, beterraba, abobri-

Efeitos colaterais

polho, couve-flor, feijão (o grão), etc.

»»Evite frituras, enlatados, alimentos condimentados, excesso de arroz e massas;
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Preparo dos alimentos
durante o tratamento
Durante o tratamento quimioterápico a

imunidade tende a baixar e o paciente fica
mais suscetível a doenças transmitidas

por alimentos (diarreia, náuseas, vômitos,

cólicas...). Portanto, quando informado da
baixa imunidade o paciente deve:

»»Evitar alimentos crus, legumes e verduras cruas, leite e derivados não pasteurizados;

»»Qualquer alimento deve ser bem lavado

e higienizado antes de consumido; em

casos de imunidade muito baixa eles

devem ser preferencialmente cozidos;melão, melancia, maracujá;

»»Carnes e ovos devem ser consumidos
apenas bem cozidos;Utilize mel, granola, aveia, gérmen de trigo, farelo de
trigo;

»»As

folhas devem ser lavadas uma a

uma em água corrente, na direção das

pontas para a raiz. Os legumes devem

ser lavados com o auxílio de uma escovinha ou esponjinha (que deve ser usada exclusivamente para isso e trocada

com frequência) para que saiam toda

a terra e impurezas retidas na casca.

Após isso, devem ser colocadas de molho na solução* descrita abaixo;

»»Todas as embalagens comerciais (como

leite, queijo, iogurte, etc.) devem ser lavadas com sabão de coco ou neutro,
antes de ir para a geladeira ou freezer;

»»A bancada

de trabalho e os utensílios

utilizados no preparo dos alimentos

também devem ser lavados antes de
sua utilização;

»»As

mãos dos manipuladores dos ali-

mentos devem ser higienizadas antes
de iniciar as atividades.

Solução de Hipoclorito de Sódio:

uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água
filtrada. Deixar por 15 minutos e após esse período lavar exaustivamente com água filtrada a fim de retirar o resíduo.
As verduras podem passar também pela solução de vinagre que
tem como característica a suspensão de sujidades: use duas colheres de sopa de vinagre para cada 1 litro de água,deixando de
molho por 5 minutos.

Preparo dos alimentos durante o tratamento
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Febre

A febre (temperatura igual ou superior a

38º C) pode ser um sinal de infecção cau-

»»Antes

de receber qualquer visita, não

tenha receio de perguntar se a pessoa

sada pela diminuição das células de defe-

que vai fazer a visita está gripada. Caso

tes quimioterápicos. Nem sempre a febre

que a visita será mais segura para você

sa ou uma reação do organismo aos agen-

estiver, com toda educação, explique

indica infecção. Contudo, no paciente que

após a pessoa curar a gripe.

faz quimioterapia, em virtude da imunidade
estar prejudicada, sempre valorizamos a

febre. Para afirmar a existência de febre,
é obrigatória a medida com termômetro.

»»Lave as mãos com sabão antes das refeições, antes e após ir ao banheiro e
ao chegar da rua.

Sensações inespecíficas como calor ou frio

»»Não retire a cutícula das unhas.

do” não fazem o diagnóstico de febre.

»»Cuide

excessivo, beijo na testa ou “estar amolaSugerimos:

»»Evite

aglomerações (lugares muito

cheios e pouco ventilados).

»»Evite contato com pessoas que estejam

com doenças infecciosas como resfriado, gripe, herpes e rubéola.

»»Evite visitas hospitalares, a não ser que
muito necessário.

ao fazer a barba e ao depilar

axilas e pernas ao máximo para não
ferir-se (a depilação com lâmina não é
aconselhável).

»»Não

esprema cravos, espinhas ou

furúnculos.

»»Tenha em casa um termômetro. Marque
o dia, a hora e os graus das alterações
de sua temperatura, se ocorrerem.

IMPORTANTE

se ocorrer febre (temperatura axilar maior que 38º C),
estado gripal, calafrios, furúnculos, sudorese (suor intenso), dor intensa ao urinar, tosse ou diarréia, entre
em contato com seu médico.

Febre
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Queda de cabelo e pêlos
do corpo
Uma pergunta comum é: “O meu cabe-

lo poderá cair? E os pelos do meu corpo
também?”. Algumas medicações podem
ocasionar a queda ou enfraquecimento dos

cabelos e pelos do corpo. Esta situação é
temporária. Mas o cabelo pode voltar com
características diferentes do original.

»»Evitar alimentos crus, legumes e verduras cruas, leite e derivados não pasteurizados;

»»Corte o cabelo mais curto que habitualmente logo que ele comece a cair. Use
xampu neutro para lavar a cabeça.

»»Deixe

o couro cabeludo ao ar livre o

maior tempo possível, evitando o calor,
a oleosidade e a umidade que dificultam o crescimento.

»»Evite

escovar vigorosamente os cabe-

los; é melhor penteá-los com delicadeza.

»»Utilize

alguns artifícios neste período:

peruca, lenço, boné ou chapéu.

»»Não exponha o couro cabeludo ao sol;

caso seja inevitável, utilizar filtro solar
– proteção 30. Use filtro solar também
no corpo.

»»Quando

o cabelo começar a crescer,

evitar o uso de secador quente, “sprays”
a base de álcool e tinturas com amônia.

»»Os cílios são a proteção dos olhos, sem
eles procure usar óculos escuros.

»»Pesquise no mercado produtos específicos para disfarçar a falta de sobrancelhas.

Queda de cabelo e pêlos do corpo
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Unhas e pele
A quimioterapia pode causar escureci-

mento das unhas. Hoje em dia raramente

observa-se descolamento. Algumas vezes
podem aparecer linhas brancas nas unhas.
Todas estas alterações são reversíveis e

cessam totalmente após o fim do tratamento. A queda da imunidade devido à quimioterapia favorece o surgimento de fungos

nas unhas. Esse quadro, chamado de onicomicose, deixa as unhas mais grossas e

duras que o normal, descolando a borda

dos). A onicomicose nunca é normal e deve
ser tratada por um dermatologista.

Cuide com a exposição solar entre 9h e 17h.

Use sempre um bloqueador solar fator 30
ou mais forte. A pele pode manchar com o
tratamento quimioterápico. Estas manchas

costumam sumir ao término do tratamento,
mas podem permanecer se o paciente to-

mar sol desprotegido.Acostume-se a usar
chapéu ou boné.

mais extrema da unha (a da ponta dos de-

Unhas e pele
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Proteção das veias
Com o passar das aplicações da quimioterapia é normal que as veias “sumam”.

Algumas pessoas por natureza possuem
veias menos evidentes. Além disso, as
veias podem apresentar dor no seu trajeto,

escurecimento e endurecimento, dificultan-

do as punções. Se as punções tornarem-se
repetitivas demais, causando dores ou mal

estar, converse com a enfermeira sobre o

estão mais doloridas ou escuras. Se

você puder, coloque o local em imersão

na vasilha com o chá. Pode ser feito
três vezes ao dia. A cada dia prepare

nova solução. Após a compressa, passe uma pomada à base de camomila
sobre a pele;

»»Faça

exercícios com uma bolinha de

cateter implantável. É uma alternativa pra-

borracha macia e pequena. Apertar e

mente nos tratamentos mais longos. Nos-

cício pode ser feito seis vezes ao dia.

ticamente indolor e muito versátil, especialsas dicas:

»»Faça compressas mornas de camomi-

la: preparar um chá concentrado (300

ml de água para três saquinhos de
camomila), esperar o chá atingir uma

temperatura não muito quente e, com o
auxílio de um pano limpo, aplicar essa

soltar a bolinha por 10 minutos. O exer-

»»Procure hidratar-se: tome líquidos com
frequência e hidrate sua pele.

»»Cuidado para não ferir sua pele, pois a
pele ferida não poderá ser puncionada.

»»Evite expor o braço ao sol, frio ou calor
excessivos

solução sobre a região onde as veias

Proteção das veias
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Fraqueza e cansaço
Os glóbulos vermelhos (hemácias) podem
apresentar uma queda em seu número
(anemia). Como consequência, cansaço,
fraqueza, vertigem e falta de ar provocada
pelo esforço, podem aparecer. A anemia
pode ser corrigida através de dieta alimentar, medicamentos ou transfusão sanguínea. A conduta adequada será decidida
por seu médico. Para reduzir a intensidade
do cansaço induzido pela quimioterapia:

»»Comer alimentos ricos em ferro: carnes

bovinas, aves, peixes, vegetais verdesescuros(brócolis, espinafre, agrião),
leguminosas (feijão, ervilha, lentilha,
grão de bico, soja), legumes (inhame,
abóbora, açaí, cacau), frutos oleaginosos ( castanha, amêndoa, ameixa seca,
damasco seco, flocos de cereais, rapadura, melado);

»»Evitar o consumo de chás escuros (chá

mate, chá preto) após as grandes refeições;

»»Evitar sobremesas lácteas (com leite e

Fraqueza e cansaço

derivados) logo após o almoço;

»»Consumir

fontes de vitamina C como
suco de laranja, de acerola, de abacaxi,
dentre outros;

»»Consumir alimentos ricos em ácido fólico: fígado, feijões, vegetais folhosos
verdes-escuros, espinafre, brócolis,
alface, aspargos, batata, germe de trigo, pão de trigo integral, limão, laranja,
banana;

»»Comer

alimentos ricos em vitamina
B-12: carnes vermelhas, fígado, músculo, peixe, ovos, atum, leite, queijo,
manteiga;

»»Evite atividades que exijam muito esforço físico; alternar períodos de repouso
com períodos de atividade;

»»Jamais descanse além do que seu corpo pede. Ficar muito tempo em repouso
pode favorecer a preguiça e o desânimo.
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Aftas na boca e mucosite
As células da mucosa da boca são sensíveis ao tratamento quimioterápico por se

multiplicarem muito rápido. Algumas medicações podem causar “aftas” na boca, diminuição da produção de saliva (conhecido

como xerostomia) ou aumentar a sensibilidade neste local.

comer frutas ácidas (limão, aba-

caxi, tangerina, laranja), nem alimentos
muito salgados ou muito doces;

»»Use temperos caseiros suaves;
»»Evitar alimentos crus e fibrosos, carnes
e alimentos enlatados;

»»Faça uma higiene oral adequada, utilizando uma escova de dente bem macia. Esta higiene deve ser feita pela
manhã, após cada refeição e antes de
dormir;

»»Escovar

»»Não

os dentes com cuidado para

»»Utilize caldos e molhos para umedecer
e facilitar a deglutição;

»»Procure ingerir alimentos gelados como

sorvetes, cubos de gelo. São bem aceitos quando a boca está inflamada;

evitar sangramentos. Em caso de uso

»»Quando os dois extremos de tempera-

rá-la após as refeições e sempre que

aceitos, prefira temperatura ambiente.

de dentadura ou prótese móvel, reti-

tura (muito quente ou gelado) não são

lavar a boca;

»»Caso apresente dificuldade para mastigar, prefira alimentos líquidos e pastosos como: sucos, vitaminas, sopas liquidificadas, sorvetes, gelatinas, purês;

»»Evite alimentos muito quentes ou muito
temperados;

Aftas na boca e mucosite
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Xerostomia (boca seca)
»»Estimule a produção de saliva com balas de limão, chicletes sem açúcar ou
picolés;

»»Tome

água, em goles de tempos em

tempos curtos;

»»Manter os lábios protegidos com umectantes sem cheiro e sem sabor;Evite

alimentos muito quentes ou muito temperados;

»»Preferir dieta semi-líquida com alimentos de alta umidade como sopas quentes ou frias, purê, creme, caldos, mo-

lhos, frango, peixe ou carnes cozidas e
de caçarolas; vegetais com molho (pois
assim fica mais fácil de engolir);

»»Consuma frutas com alto teor de líquidos (ex.: melancia, laranja, pêra), mas
cuidando com frutas ácidas quando
houver feridas na boca;

»»Consuma bebidas geladas, sucos ricos

Xerostomia (boca seca)

em vitaminas C (acerola, limonada, laranjada), picolés, sorvetes de frutas,

chá com limão, picolés de água de
coco, etc;

»»Evitar lamber os lábios, pois, ao invés
de umedecê-los, irá ressecá-los ainda

mais; use manteiga de cacau nos lábios
e faça higiene da boca com frequência;

»»Evitar alimentos secos, pães, torradas,
bolachas e álcool.

A alimentação adequada é fator essencial
para a qualidade de vida de qualquer pessoa. Em casos específicos, como em pacientes oncológicos, a nutrição toma proporção ainda mais acentuada, sendo um
fator que interfere diretamente na evolução
do paciente. Com o hábito alimentar que
atenda a demanda do indivíduo, ele fica
mais “forte”; recuperando e mantendo o estado nutricional acaba por reagir melhor ao
tratamento, tolerando os efeitos colaterais
e ficando menos suscetível a infecções e
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fato deve ser conversado com o médico

Ciclo
menstrual
Algumas mulheres queixam-se de alterações no ciclo menstrual. O fluxo de sangue

pode aumentar ou parar por completo, às
vezes de forma definitiva. Esse fato deve

ser discutido com o médico responsável
pelo tratamento.

para que ele prescreva medicamentos que

possam amenizar este desconforto. Jamais
faça uso de cremes vaginais sem recomendação médica, pois alguns podem conter

substâncias prejudiciais ao tratamento. Al-

gumas vezes a ansiedade, a preocupação,
e alterações físicas como a aparência e o

cansaço podem causar uma diminuição
do desejo sexual. É conveniente conversar com o parceiro a respeito. A orientação

quanto ao uso de preservativos é dirigida
tanto para as mulheres como para os ho-

A gravidez durante o tratamento deve ser

mens que estão fazendo quimioterapia.

são tóxicos para o feto. Mesmo que a mens-

fecções (especialmente durante essa fase

com a anticoncepção devem continuar.

chance de gerar crianças mal formadas. O

risco aumentado de má formação da crian-

auto-estima e fortalecimento do laço senti-

evitada pois os medicamentos utilizados

Esse cuidado previne a ocorrência de in-

truação esteja interrompida, os cuidados

em que a imunidade está baixa) e reduz a

Isso vale também para os homens: há um

sexo é estimulado para a melhora mútua da

ça devido a possível ocorrência de defeitos

mental que une o casal ainda mais.

do espermatozoide durante a quimiotera-

pia. É aconselhável o uso de preservativos
(camisinha) em todas as relações sexuais.

O uso de pílulas anticoncepcionais só deve
ser feito se forem prescritas pelo seu médico

Atividade
sexual

Algumas mulheres podem apresentar se-

cura vaginal durante o tratamento. Esse

Ciclo menstrual e atividade sexual
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Atividades complementares
Várias pessoas com câncer tentam terapias

tem cura do câncer. Jamais deixe o seu

foco a mente, o corpo e espírito. Eles não

com as promessas de terapias onde não

complementares. Estes métodos têm em
substituem as terapias médicas, mas aju-

dam, reduzindo o estresse, diminuindo os
efeitos colaterais do câncer e do tratamento
e aumentando o bem estar.

Também podem ajudá-lo a sentir-se mais

sob controle. Tenha cuidado apenas com
inúmeras terapias alternativas que garan-

tratamento por essas alternativas. Cuide

existe comprovação de resultados, com o

uso de plantas, chás, cogumelos, misturas,
preparados, etc. Converse sempre com o
seu médico e tire as dúvidas sobre o que

você pode e deve usar. Algumas ervas

neutralizam completamente a quimioterapia, anulando os efeitos benéficos do seu
tratamento.

Atividades complementares
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Orientações gerais
»»Câncer não é uma doença transmissível, não se “pega”.

»»Tomar

pelo menos um banho ao dia,

evitando os banhos muito quentes que

ressecam a pele .Normalmente a quimioterapia causa este ressecamento.

Use um hidratante com base neutra e
sem perfume.

»»Higienizar a boca após todas as refeições, ao levantar e antes de dormir.

»»Retirar as próteses (dentaduras, pontes
e aparelhos móveis) para dormir. Faça

uma excelente higiene destes, use fio

dental na prótese e uma boa escovação.

»»As

melhores atitudes para recuperar

a imunidade são : alimentar-se dentro

do mais normal possível, dhescansar
quando o corpo pedir, e praticar uma
atividade física leve.

»»Manter o ambiente limpo.
»»Durante o tempo de quimioterapia evite

locais como: criadouros de fungos, viveiros de pássaros ou cavernas (mesmo que turísticas) .

»»Não banhe-se em rios ou lagoas.
»»Evite o contato com fezes de animais,
mesmo domésticos.

»»É importante ter uma ocupação e manter as atividades normais na medida em

que as condições de saúde do momento permitam. Manter-se ativo é impor-

tante, mas também é necessário fazer
períodos de repouso.

»»Não exija muito de você, seja compre-

ensivo e faça o que seu corpo permitir
nesta fase: não se esqueça de “ouvir”
as mensagens que seu organismo lhe
manda.

»»Usar roupas limpas, passadas a ferro.
»»Lavar

as mãos antes de manusear

qualquer alimento, antes das refeições
e após ter usado o banheiro.

Orientações gerais
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Conhecendo os seus direitos

As pessoas com diagnóstico de câncer têm alguns direitos especiais em relação a impostos, previdência, seguro, compra de carro e outros assuntos. Para obter maiores informações, consulte os sites:

COOP

www.clinicacoop.com.br

Abrale

Abrancer - Associação
Brasileira de Câncer
www.abrancer.org.br

www.abrale.org.br

Mamainfo

Ongoguia - Portal do
paciente com câncer

Femama

www.oncoguia.com.br

Idec - Instituto de Defesa do
Consumidor
www.idec.org.br

www.mamainfo.prg.br
www.femama.org.br

Cartilha dos direitos do paciente
com câncer

http://www.accamargo.org.br/files/cartilhas/cartilha.pdf

“O otimista é um tolo.
O pessimista,um chato.
Bom mesmo é ser um
realista esperançoso.”
(Ariano Suassuna)

“Evite desencorajar-se,mantenha
ocupações e faça do
otimismo a maneira de
viver.Isso restaura a fé
em si mesmo.”
(Lucille Ball)

Conhecendo os seus direitos
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SOS Plantão Oncológico
Algumas situações pós-quimioterapia

»»Dificuldade de controlar a urina;

atendimento de urgência. Se o contato

»»Dificuldade na visão (dupla ou borrada);

exigem conduta emergencial e merecem
com o médico não for possível ou viável,
procure o atendimento de emergência

mais próximo de sua casa. Aos pacientes
de fora, especialmente de longe, uma

orientação: jamais assuma o risco de des-

locar um paciente instável a Cascavel, sem
antes passar pelo atendimento inicial de
um pronto-socorro local.

»»Febre

»»Sangramento

de qualquer região, que

persista por tempo mais prolongado;

»»Diarréia ou vômitos acompanhados de
pressão baixa.

»»O

COOP funciona como uma equipe:

não sendo possível o contato com o
médico que melhor conhece seu caso,

(38 graus ou mais, medidos no

termômetro) que não cessa após uso
de terapia antitérmica inicial;

os demais estarão dispostos a lhe atender , sempre que algo importante acontecer.

»»Falta de ar ou dificuldade respiratória;

Conte conosco!

SOS Plantão Oncológico
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