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A quimioterapia é o tratamento 
que utiliza medicamentos com o 
objetivo de dest�uir, controlar ou 
inibir o crescimento de células 
tumorais. 

A quimioterapia pode ser 
administrada de diferentes fo�mas:

Ÿ Via oral  medicamentos em :
fo�ma de comp�imidos, 
cápsulas ou líquidos.

Ÿ Instramuscular  a medicação :
é aplicada por meio de 
injeções no músculo.

Ÿ Intravenosa   é aplicada :
diretamente na veia, por meio 
de cateter pe�ifé�ico ou 
central.

Ÿ Subcutâne  Injeções a: na 
camada adiposa que fica por 
baixo da pele, p�incipalmente 
da região       abdominal.

O tratamento atinge todas as 
células, inclusive as sadias, por isso 
é comum que os pacientes sintam 
alguns efeitos colaterais. 

O aparecimento deles  depende 

de alguns fatores, como o tipo de 

droga utilizada, a doença, o  

histó�ico e estado de saúde do 

paciente, entre outros. Por isso, 

nem todos os efeitos colaterais irão 

se manifestar em todos os pacien-

tes.

E lembre-se, alguns sintomas 

são esporádicos. Se sua boca está 

seca hoje não significa que estará 

amanhã. Aquele alimento causa 

enjoo?  Talvez isso aconteça uma 

vez só.

Este manual busca inst�uir 

sobre os va�iados sintomas que 

podem surgir durante o tratamento. 

Assim como, ajudar você a lidar da 

melhor maneira possível com eles.

Uma equipe multidisciplinar 

especializada, estará acompanhando 

você durante todo o tratamento 

para minimizar ao máximo o 

desconfo�to dos efeitos colaterais e 

esclarecer todas suas dúvidas. 

QUIMIOTERAPIA
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QUANTO TEMPO DEMORA 
O  TRATAMENTO?

A duração do tratamento va�ia 
de acordo com cada paciente.  Seu 
médico e toda a equipe farão um 
planejamento, que pode ser 
alterado em função de vá�ios 
fatores, como, por exemplo, o 
resultado dos exames de sangue. É 
impo�tante que você entenda todos 
os passos a serem seguidos para 
que o tratamento seja um sucesso.

ORIENTAÇÕES PARA SUA 
SESSÃO  :

Ÿ Faça uma alimentação leve 
antes da quimioterapia e evite o 
jejum. 

Ÿ Não agende outros compromis-
sos no dia da sessão de quimio-
terapia. Este dia é exclusivo para 
o seu tratamento.

Ÿ Use roupas confo�táveis, 
lembre-se de trazer uma blusa 
de f�io, devido ao ar-
condicionado no local. 

Ÿ Faça algo que você goste, como 
ler, pintar, ouvir música ou assistir 
um filme. Essas atividades podem 
reduzir a ansiedade e fazer o 
tempo passar mais rápido.

Ÿ Escolha um acompanhante. Caso 
não seja possível a pe�manência 
dele durante todo o pe�íodo, 
combine com alguém próximo 
para vir buscar você, alguns 
medicamentos podem dar sono. 
Evite trazer c�ianças e gestantes 
como sua acompanhante.

Ÿ Compareça com 45 minutos de 
antecedência, se for solicitado 
exames. Para coleta do hemogra-
ma pré-quimioterapia, não é 
necessá�io jejum. Para demais 
exames, siga as o�ientações. 

Ÿ Não esqueça seus documentos 
pessoais, o protocolo de coleta do 
exame de sangue ou o resultado 
do hemograma. 

Ÿ No momento da t�iagem, antes da 
administração das medicações, 
info�me qualquer alteração (febre, 
resf�iado, dia�reia, ardência ao 
u�inar, etc.) e os medicamentos de 
uso contínuo em domicílio.
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Risco de infecção:
 A quimioterapia pode causar 
queda no número de glóbulos 
ve�melhos, brancos e plaquetas. Em 
relação aos glóbulos brancos, pode 
haver uma redução no número das 
células de defesa (neutropenia).  
Então, pela baixa imunidade do seu 
organismo, algumas infecções 
podem aparecer durante o     
tratamento, aumentando o �isco do 
corpo ser invadido por agentes 
como ví�us, bacté�ias, fungos e 
outros.

   A prevenção é a chave para 
combater essas possíveis complica-
ções no tratamento:

Ÿ Procure ficar próximo às áreas de 
maior circulação de ar em locais 
fechados e aglomerados, como 
shows, shoppings e festas. 

Ÿ Evite contato direto e prolongado 
com animais domésticos. 

Ÿ Rest�inja o contato com pessoas 
que estejam com qualquer 
doença contagiosa, infecciosa ou 
com febre de o�igem desconhe-
cida. 

Ÿ Se oco�rer algum machucado, 
lave com água e sabão. 

Ÿ Se houver ve�melhidão, calor, 
secreção ou inflamações, fale 
com seu médico ou com o 
enfe�meiro.

Se você tiver febre maior ou igual 
a 37,8ºC (temperatura axilar) você 
deve entrar em contato com seu 
médico imediatamente. A febre é a 
elevação de temperatura do corpo e 
pode ser causada pela presença de 

diferentes substâncias na circulação 
sanguínea. 

 A fase de maior �isco de 
infecção é o pe�íodo de sete a 14 dias 
após a aplicação da quimioterapia. 
Elas podem oco�rer em qualquer 
pa�te do corpo (olhos, ouvidos, 
cavidade oral, pulmão...). O início 
precoce do tratamento é fundamen-
tal para o controla-las. 

 Em casos específicos, seu 
médico pode recomendar a   
aplicação de medicamentos para 
acelerar a reposição dos leucócitos, 
iniciar tratamento com antibióticos 
ou modificar a dose e o tempo de 
inte�valo das aplicações de   
quimioterapia. 
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EFEITOS COLATERAIS
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Pele:

A pele apresenta maior 
sensibilidade ao sol durante a 
quimioterapia e precisa de cuidados 
especiais, mesmo no inve�no. Não 
esqueça de renovar com frequência 
o protetor solar de fator 30 (no 
mínimo) 

Cuidados diá�ios:

Ÿ Use sabonetes neutros.

Ÿ Tome banho com a temperatura 
da água mo�na.

Ÿ Utilize luvas para lavar louça e 
realizar outras atividades 
domésticas.

Ÿ Hidrate com um creme 
de�matológico, sem pe�fume.

 Outras  situações:

Ÿ Extravassamento de     . 

quimioterapia: uma infiltração ou 

escape de drogas da veia para a 

pele, provocando fe�imentos no 

local. 

Ÿ Radiode�mite: é a lesão cutânea 

resultante de excesso de 

exposição à radiação ionizante, 

que geralmente se manifesta após 

uma ou duas semanas de 

tratamento. 

Ÿ Úlceras de pressão: também 

conhecidas como “fe�idas de 

cama”, são ulcerações que se 

fo�mam onde há pressão 

constante em uma área do corpo 

por tempo prolongado. Para 

pacientes rest�itos à cama, um 

colchão de pneumático (de ar) 

pode ajudar a preveni-las.

Ÿ P�u�ido: conhecido como coceira 

(comichão), em pacientes com 

câncer é mais comum nos casos 

de leucemia, linfoma e mieloma. 

Causado por insuficiência 

hepática ou renal, problemas de 

tireoide, reação a drogas, pele 

seca e u�ticá�ia, entre outros 

fatores. Hidratantes, anti-

histamínicos e esteroides podem 

aliviar o p�u�ido.

O Instituto de Oncologia de Ijuí, 

disponibiliza produtos a pronta 

entrega, específicos para a sua pele 

durante o tratamento oncológico. 

Consulte seu médico sobre as 

melhores opções para a sua pele.
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Alteração da sensibilidade 

pe�ifé�ica das mãos e pés:

O tratamento quimioterápico pode 

induzir a perda da sensibilidade nas 

mãos e nos pés.

Ÿ Examine sua pele dia�iamente em 
busca de alterações como 
fe�idas ou manchas. 

Ÿ Use sapatos que calcem bem, 
tenham solados baixos e sejam 
macios.

Ÿ Utilize proteção (luvas e meias) 
para manipulação, toque de 
objetos e supe�fícies f�ias ou 
metálicas. 

Unhas:
A quimioterapia pode alterar a 

fo�ma, cor e crescimento das unhas, 

to�nando-as frágeis e quebradiças. 

Essas caracte�ísticas costumam 

desaparecer após o te�mino do 

tratamento. Além da pigmentação, 

podem oco�rer alterações na 

est�utura da unha, algumas vezes 

dolorosa, com aparecimento de 

linhas ou ranhuras, defo�midades e 

até descolamento. Algumas vezes 

pode ser necessá�io ajuste na 

quimioterapia e medicação se 

houver micose associada. 

Não retire a única proteção das 

unhas, que são as cutículas. Use 

cremes hidratantes para cutículas e 

empu�re-as delicadamente, co�tando 

somente o que levantar, sem 

aprofundar a retirada da cutícula. 

Não há rest�ição para o uso de 

esmaltes durante o tratamento 

quimioterápico.

Queda de cabelos, cílios e 

pelos pelo corpo:

A queda de cabelos e demais 

pelos do corpo pode oco�rer de 

fo�ma total ou parcial. A queda 

depende dos medicamentos 

utilizados no tratamento e va�ia de 

pessoa para pessoa. Se o seu 

tratamento de quimioterapia utiliza 

medicamentos que fazem cair o 

cabelo, isso acontecerá cerca de 2 a 

3 semanas após a p�imeira sessão.

Compreendemos que manter o 

cabelo durante a quimioterapia impacta 

positivamente na autoestima e na 

sua relação com o tratamento. O 

Instituto de Oncologia de Ijuí dispo-

nibiliza as últimas novidades na área 

da tecnologia. Uma delas é a Touca 

Inglesa Paxman, um    tratamento de 

resf�iamento capilar, que previne e 

minimiza a perdas dos fios.

Maquiagem:

Você poderá utilizar maquiagem 

durante o seu tratamento, desde 

que ela seja hipoalergênica.   É 

impo�tante evitar os produtos à 

prova d'água. 

Alguns tratamentos estéticos 

são pe�mit idos durante a        

quimioterapia. Consulte nossa 

médica especial izada para          

saber mais.
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Náusea e Vômito:

A náusea é um dos efeitos 
colaterais mais comuns do trata-
mento, que pode ser prevenida e 
tratada com a o�ientação da nossa 
equipe multidisciplinar, e também 
com o uso de medicações específi-
cas.

Ÿ Utilize as medicações presc�itas, 
confo�me o�ientação. Se houver 
dúvidas, consulte seu médico ou 
enfe�meira. 

Ÿ Recomenda-se que a dieta seja 
fracionada, alimentando-se 
vá�ias vezes ao dia e em quanti-
dades menores. 

Ÿ Conheça o seu corpo. Tente 
identificar fatores que desenca-
deiem a náusea e o vômito 
(ansiedade, medo, cheiros, 
gostos, etc.) e procure evita-los. 

Ÿ Evite alimentos gordurosos, 
quentes e condimentados.

Ÿ Sempre mantenha boa hidrata-
ção oral.

Aftas ou fe�idas na boca:

A mucosite é a alteração da 
mucosa oral, desde uma sensação 
de alteração da espessura, ardência 

ou aftas orais. É impo�tante manter 
uma boa higiene, com escova macia 
e pasta não abrasiva, seguida de 
bochechos com enxaguante sem 
álcool ou uma mistura de 1 copo de 
água com 1 colher rasa de 
sobremesa de bicarbonato de sódio.

Converse com seu médico se 
surgirem áreas esbranquiçadas 
(sapinho ou monília), para que ele 
receite uma medicação. Algumas 
quimioterapias podem provocar 
escurecimento da língua, gengiva e 
lábios.

Uma sensação de queimação na 
garganta também pode se 
desenvolver e culminar na disfagia 
(dificuldade para engolir). 

Caso as aftas orais estiverem 
inte�fe�indo em sua alimentação, 
r e l a t e  a o  s e u  m é d i c o 
imediatamente.

Avise seu dentista que durante o 
t ra tamento ,  p roced imentos 
dentá�ios devem ser evitados, 
incluindo limpezas. Caso haja 
alguma emergência, seu médico 
deverá ser comunicado para entrar 
em contato com o dentista. Se forem 
detectadas lesões bucais, o 
ci�urgião-dentista realiza o 
tratamento odontológico aprop�iado 
para eliminá-las. 
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Perda de apetite:

A quimioterapia pode induzir à 

perda de apetite. Isso é chamado de 

inapetência e pode causar perda de 

peso em deco�rência da nut�ição 

inadequada. Algumas medidas 

podem auxiliá-lo no controle deste 

sintoma:

Ÿ Alimente-se vá�ias vezes ao dia e 

em quantidades menores. 

Ÿ Conheça o seu corpo. Tente 

i d e n t i f i c a r  fa t o r e s  q u e 

desencadeiem a náusea e o 

vômito (ansiedade, medo, 

cheiros, gostos, etc.) e procure 

evitá-los.

Converse com a nossa equipe 

para que ela possa auxiliar você na 

escolha dos melhores alimentos e 

líquidos.

P�isão de ventre ou dia�reia:

Ficar com o intestino desregulado 

é algo comum durante o tratamento 

e pode trazer desconfo�tos.

A dia�reia, pode fazer com que o 

organismo perca nut�ientes impo�-

tantes, como vitaminas, sais minera-

is e água. Por isso, é muito impo�tan-

te se hidratar. Procure inge�ir líquidos 

em pequenas quantidades, durante 

todo o dia, p�incipalmente água. 

Reduza as fibras, ou seja, f�utas, 

como mamão, laranja, mexe�ica, 

ameixa, os vegetais folhosos e 

alimentos na fo�ma integral. Eles 

estimulam o intestino, prolongando o 

sintoma.

No caso de p�isão de ventre, a 
o�ientação é ao contrá�io: procure 
comer mais fibras, presente nas 
f�utas secas ou com casca. Inclua 
cereais em todas as refeições, como 
aveia, por exemplo. Somente utilize 
laxantes após conversar com seu 
médico.

Ansiedade:

É no�mal passa�mos pelo senti-
mento intenso de medo ou ansieda-
de em alguns episódios de nossas 
vidas. No tratamento do câncer, isso 
é muito comum desde a notícia do 
diagnóstico até o final do tratamento. 
Por isso, é impo�tante estar sempre 
atenta aos sinais do seu corpo e da 
sua mente, para saber quando 
procurar acompanhamento profissi-
onal.

Alguns sintomas de ansiedade 
aguda são: palpitações, aumento da 
pressão sanguínea, dor no peito, 
falta de ar, calaf�ios, tontura, tremor.  

Sintomas de ansiedade crônica 
podem ser: preocupação excessiva, 
inquietação, tensão muscular, 
insônia, i��itabilidade, fadiga, 
dificuldade de concentração e na 
tomada de decisão.

Cansaço:

O cansaço tem diversas causas e 
pode estar relacionado ao tratamen-
to ou à próp�ia doença. Programe 
suas atividades diá�ias, estabeleça 
p�io�idades e realize inte�valos de 
descanso. É impo�tante equilibrar 
sua dieta. Mas não se preocupe, 
você terá avaliação e o�ientação 
personalizadas para uma alimentação 
adequada .
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ATIVIDADE FÍSICA

CONTATO COM ANIMAIS

          O exercício físico pode melhorar o funcionamento do corpo, diminuir a 
sensação de cansaço causada pelo tratamento, diminuir a ansiedade, 
aumentar a autoestima e manter o coração funcionando bem.

         Se você não tinha o hábito de realizar atividades físicas antes de come-
çar o tratamento, comece com atividades leves e de pouca duração.

         É impo�tante conversar com o médico para saber se os procedimentos 
realizados durante seu tratamento podem dificultar alguma atividade.

 Ter um animal de estimação ao seu lado é muito gratificante, mas como há 

muitos tipos diferentes de infecções que podem ser passadas dos animais 

para os humanos, é impo�tante que as boas práticas de higiene sejam manti-

das:

Ÿ Evite beijá-lo e que ele lamba seu rosto. 

Ÿ Rest�inja o acesso deles em seu qua�to e em sua cama durante                    
o tratamento. 

Ÿ Mantenha as ga�ras e unhas do seu animal sempre aparadas para evitar 
qualquer lesão em sua pele, como

      os a�ranhões.

Ÿ Leve o seu animal pe�iodica-
mente ao médico vete�iná�io, 
para que esteja sempre  
saudável, com vacinas e 
ve�mifugação em dia.

Ÿ Deixe as caminhas, casinha, 
cobe�tores e b�inquedos 
sempre limpos.

Ÿ Dê banhos pe�iódicos, confo�-
me a necessidade de higiene. 
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Pacientes que entrarão em 
tratamento imunossupressor 
devem, idealmente, receber as 
vacinas antes do início da terapia. 
Isso garante a segurança (vacinas 
atenuadas) e a melhor resposta 
vacinal (vacinas inativadas). As 
vacinas inativadas devem ser 
aplicadas duas semanas antes da 
imunossupressão e as vivas 
atenuadas entre 3 a 4 semanas 
antes.

As recomendações são 
individualizadas, dependendo da 
idade, histó�ico vacinal prévio, 
doença, tratamento e nível de 
imunocomprometimento. Então, 
comunique seu médico antes de 
tomar as vacinas.

Algumas vacinas são contrain-
dicadas em pacientes que 
estejam recebendo tratamento 
imunossupressor ou que estejam 
com doença maligna não contro-
lada:

Polio oral (também contraindi-
cada em contatos domiciliares do 
paciente), Rotaví�us, T�íplice viral 
(sarampo, caxumba, �ubéola), 
Tetra viral (sarampo, caxumba, 
�ubéola e va�icela), Va�icela, Febre 
amarela e Herpes-zóster. 

Estas vacinas de bacté�ias ou 
ví�us vivos atenuados, devem ser 
aplicadas quatro semanas antes 
do início do tratamento imunossu-
pressor. Se não aplicadas antes, 
somente devem ser aplicadas, 
pelo menos, três meses depois do 
té�mino da quimioterapia, desde 
que o câncer esteja em remissão.

VACINAÇÃO

Todo paciente é avaliado para 
atualização do calendá�io vacinal. Não  
podemos pe�mitir que  doenças 
imunopreveníveis prejudiquem o 
tratamento.

Confira a tabela:



A�mazenagem:

Ÿ Mantenha os medicamentos em 
sua embalagem o�iginal, protegi-
dos da luz, calor e umidade. 

Ÿ Não é recomendado a�mazenar 
no banheiro, as va�iações de 
temperatura prejudicam a 
qualidade. 

Ÿ Alguns medicamentos necessi-
tam ser guardados na geladeira, 
para isso, não use a po�ta da 
geladeira ou o congelador.

Consumo:

Ÿ Tome as cápsulas ou comp�imi-
dos com água e evite outros 
líquidos, como leite, ref�igerante, 
ou bebidas quentes, como chás. 

Ÿ Caso tenha que tomar medica-
mentos via sonda ou tenha 
dificuldades para engolir, peça 
o�ientação da equipe da 
Fa�mácia. 

Ÿ Os medicamentos fazem o efeito 
esperado quando são tomados 
no horá�io e nas doses co�retas e 
pelo pe�íodo de uso dete�minado 
pelo médico.

Efeitos colaterais:

Apesar dos benefícios que o 
medicamento pode trazer, é possível 
que apareçam reações desagradá-
veis, como alergia, insônia, náusea, 
suor excessivo, sonolência, dentre 
outros. Neste caso, info�me nossa 
equipe, mas não inte�rompa o 
tratamento. 

Não tome medicamentos por 
conta próp�ia, sem o�ientação ou 
presc�ição de um profissional de 
saúde. Qualquer dúvida, estamos 
aqui para esclarecê-la.

Desca�te de medicamentos:

Todo medicamento de uso oral 
oferecido pelo IOI e utilizado parcial-
mente pelo paciente, deverá ser 
devolvido para a equipe de enfe�ma-
gem, em embalagem transparente.

13

ADMINISTRAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS EM CASA
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Cateter  po�t  a  cath :

A utilização do cateter totalmente 

implantado facilita a administração de 

medicamentos, fluidos, supo�te 

nut�icional. Eles pe�mitem que esses 

tratamentos possam ser continuados 

em âmbito ambulato�ial, ou seja, sem a 

necessidade de o paciente pe�mane-

cer inte�nado até o seu té�mino.  

Cuidados:

- Evite traumas ou pancadas no 

local de inserção do cateter;

- Mantenha o local do cateter 

sempre limpo, higienizando a pele 

no�malmente durante o banho. O 

acúmulo de sujidade no local do 

cateter favorece o crescimento de 

bacté�ias que podem contaminá-lo, 

causando infecções potencialmente 

graves;

- Obse�ve sempre se há sinais de 

inflamação local, como dor, calor, 

ve�melhidão e/ou inchaço; fique 

atento também para a oco�rência de 

febre. Caso perceba algum destes 

sinais, comunique imediatamente o 

seu médico;

- Os cateteres serão ativados pela 

equipe de enfe�magem a cada uso. No 

caso de pacientes que possuam o 

cateter mas não o estejam utilizando 

para quimioterapia no momento, a 

manutenção deve ser realizada a cada 

60 dias ou confo�me o protocolo de 

cada instituição. 

Qualquer dúvida entre em contato 

com a enfe�magem, nossa equipe 

estará sempre a sua disposição.

CUIDADOS COM CATETER
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Homens:
 A quimioterapia pode afetar os 

níveis ho�monais, trazendo eventu-
almente alterações de libido.

É recomendado o uso de prese�-
vativo para a sua proteção pessoal e 
para prevenção de gravidez de sua 
parceira.

Mulheres:
Não há qualquer rest�ição à 

atividade sexual durante a quimio. 
Algumas vezes, pode haver    
ressecamento vaginal que cause 
desconfo�to e, então, o gel    
lub�ificante à base de água pode ser 
utilizado. Caso oco�ram alterações 
neste sentido, converse com seu 
médico para que ele possa o�ientar 
você e receitar  medicamentos, se 
necessá�io. 

Ciclo menst�ual e gravidez:

Durante o tratamento a   gravidez 

deve ser evitada. Seu ciclo menst�u-

al pode ter algumas  alterações, 

inclusive com ausência de menst�u-

ação. Por isso, métodos contracep-

tivos que utilizem a análise do 

pe�íodo fé�til (tabelinha) não devem 

ser utilizados, pois não serão 

eficazes. Info�me atrasos ao seu 

médico. 

Prese�vativos ou métodos não 

ho�monais deverão ser utilizados e 

discutidos caso a caso. A quimio 

pode causar infe�tilidade em 

mulheres.

Fe�tilidade:

Converse com seu médico sobre as possibilidades de prese�vação e 

fe�tilidade antes do início do tratamento.
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55 99162-7978   

55 3195-0505 

www.ioi.med.br

Rua São C�istóvão, 618, Hammarstron -  Ijuí/RS.

   

Agendamento de consultas, 

exames e info�mações: 

Segunda-feira a quinta-feira, 

das 7h30 às 12h e 13h30 às 18h.

Sextas-feiras, das 7h30 às 12h

e 13h30 às 17h.

Reclamações, elogios ou sugestões

de pacientes e acompanhantes:

       atendimento@ioi.med.br
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