
GUIA DO PACIENTE
DO CENTRO INFUSIONAL





Você está iniciando o seu tratamento e acompanhamento conosco. Com o 
objetivo de esclarecer algumas dúvidas, elaboramos este guia com as 
informações sobre a rotina de atendimentos e os procedimentos  
assistenciais do Grupo COI.

Desde 1990, o Grupo COI tem como missão promover o bem-estar físico e 
mental de maneira sustentável e multidisciplinar, oferecendo serviços de 
excelência em saúde que integrem humanismo e avanços da ciência.

Direcionada ao cuidado com as pessoas, oferecemos serviços de nutrição, 
psicologia e fisioterapia agregados à consulta, atendimento médico em 
aconselhamento genético, informações em prevenção do câncer, clínica de 
cessação do tabagismo, clínica de dor, além de medicina bucal e consultoria 
em reposição capilar. Caso seu médico considere que seja necessário, ele 
mesmo poderá encaminhá-lo para uma avaliação. A ajuda psicológica 
está disponível também para os familiares envolvidos no seu cuidado. 
Caso você sinta essa necessidade, converse com seu médico.

GUIA DO PACIENTE



CONSULTAS MÉDICAS

Nossas consultas são agendadas no prazo máximo de 48 horas. Para a 

consulta de primeira vez, é necessário possuir um diagnóstico onco-

hematológico prévio ou encaminhamento do seu médico especialista. Nesta 

consulta, lembre-se de trazer todos os exames complementares realizados: 

resultados de biópsias e cirurgias, exames laboratoriais e de imagem. 

Solicitamos que você chegue com 30 minutos de antecedência. Com o 

objetivo de agilizar o atendimento, disponibilizamos, em nosso site, a ficha 

de cadastro que poderá ser preenchida antecipadamente e enviada para o 

endereço www.grupocoi.com.br/fichacadastro. Vale ressaltar que o Grupo 

COI adota uma rigorosa política de confidencialidade sobre toda e qualquer 

informação recebida, conforme preconizado pelo Código de Ética Médica.

EMERGÊNCIAS

ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES ABAIXO:

• Em caso de emergência, favor contatar o celular do seu médico assistente. 
Ele é o profissional indicado para lhe dar todas as orientações necessárias.
• Em caso de intercorrência durante sua aplicação na clínica, disponibili-
zamos atendimento médico. Se necessário, colocamos a sua disposição o 
serviço de ambulância para remoção ao hospital.
• Em caso de necessidade de internação, entre em contato com seu médi-
co assistente para orientações.

Possuímos uma equipe para assistência médica a pacientes internados. 
Seu médico poderá lhe informar sobre quais hospitais são cobertos por 
essa assistência.



ORIENTAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO 
NO CENTRO  INFUSIONAL



INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS

COMO DEVO FAZER PARA MARCAR MEU TRATAMENTO?

Após o planejamento e prescrição de seu tratamento pelo seu médico, a  
documentação será enviada ao seu convênio. Após a aprovação pelo mesmo, o 
setor de marcação do Grupo COI entrará em contato com você para definição 
do melhor dia e horário para o tratamento ser iniciado. Algumas medicações 
possuem restrições de horário, só podendo ser agendadas em determinados 
períodos do dia. Uma vez que você já tenha iniciado o tratamento, agende suas 
próximas aplicações diretamente com o setor de marcação antes de deixar a 
clínica. Você receberá um cartão em que estarão marcados o horário e a data de 
tratamento, não se esqueça de conferir essa informação.Procure chegar sempre 
com 30 minutos de antecedência do horário agendado, pois é necessário passar 
pela recepção da clínica para ser adequadamente identificado, esse processo foi 
desenvolvido para a sua segurança.

PRECISO APRESENTAR ALGUM EXAME PARA FAZER O TRATAMENTO? 

Existem tratamentos que necessitam de exames laboratoriais para que sejam 
liberados. Caso você esteja fazendo um desses tratamentos, será orientado pelo 
seu médico adequadamente. Faça os exames com 48-72h de antecedência ao 
dia do seu tratamento. Por medidas de segurança, a não realização dos exames 
nesse caso ou a falta de resultado dos mesmos no prazo esperado podem 
acarretar em cancelamento do seu tratamento naquele dia. Não é necessário o 
envio dos resultados para a clínica, seu exame será checado diretamente com o 
laboratório e encaminhado a um médico para liberação. Em algumas situações 
você poderá receber uma ligação da clínica para questionar o local onde os 
exames foram feitos.



Após a liberação do tratamento pelo médico, o setor de liberação entrará em 
contato com você por telefone para fazer perguntas sobre o seu estado geral 
(como está se sentindo e se apresentou algum sintoma nos últimos dias, 
principalmente na noite anterior). Esse será um canal direto entre você e o seu 
médico. Por isso, conte a ele se estiver apresentando qualquer sintoma. O seu 
tratamento somente estará liberado após essa ligação.

ATENÇÃO 
Visando o bem-estar e segurança, o seu tratamento poderá ser desmar-
cado em função do resultado do exame ou do seu estado clínico. Isso  
somente será feito caso seja determinado pelo seu médico. Nesse caso, 
você receberá a orientação sobre a necessidade de realizar outro exame 
próximo à nova data de seu tratamento.

COMO SERÁ FEITO O SEU TRATAMENTO?

No dia marcado para o seu tratamento, você deve  
comparecer ao Grupo COI com o seu documento de 
identidade e carteira do convênio e dirigir-se à recepção 
para assinar a guia do convênio.

De lá, você será encaminhado para o Centro de Tratamento 
Infusional, onde será atendido por uma equipe formada por 
enfermeiros especializados. O tratamento será realizado de 
acordo com a prescrição do seu médico e poderá acontecer 
das seguintes formas:

Via oral - entrega de comprimidos que você deverá tomar nos dias e horários 
informados pelo seu médico;
Intramuscular ou subcutânea - injeção no músculo ou no tecido subcutâneo, 



QUAL SERÁ A DURAÇÃO DA APLICAÇÃO?

A duração da aplicação vai depender do tipo de tratamento que o seu médico 
tenha indicado para o seu caso, podendo variar de alguns minutos a algumas 
horas. Você pode perguntar para um dos enfermeiros quanto tempo, em média, 
durará cada aplicação, para que você possa se programar nas próximas vezes. 
Em alguns protocolos específicos de tratamento, pode ser utilizada uma bomba 
de infusão portátil que irá com você para casa.

COMO POSSO CONTRIBUIR POSITIVAMENTE PARA O MEU TRATAMENTO? 

É muito importante que você se lembre de informar aos enfermeiros e ao seu 
médico qualquer sintoma ocorrido depois de cada sessão de tratamento, no 
momento da aplicação e também nos dias que se seguem até a sua próxima 
visita ao Grupo COI. Essa informação vai ser muito importante para a tomada de 
decisões sobre o seu tratamento.
Recomendamos que você venha 
às sessões de tratamento sempre 
na companhia de uma pessoa 
adulta. Sugerimos que não venha 
acompanhada de crianças, pois 
elas não poderão permanecer no 
Centro de Tratamento Infusional.

que é o nome que damos à região abaixo da pele;
Intravenosa - infusão, soro com medicamento ou injeção diretamente na veia 
ou no cateter.

Obs.: Tratamento de infusão - Caso receba uma infusão, é importante que você 
saiba da possibilidade de seu médico ter escolhido para você um tratamento 
com mais de um medicamento. Dessa forma, você poderá receber mais de uma 
bolsa de soro.



INFORMAÇÕES GERAIS

O QUE É QUIMIOTERAPIA?

Quimioterapia é o nome genérico que damos ao tratamento com medicamentos 
que têm a capacidade de destruir as células que se unem para formar um tumor. 
Ela pode ser composta por um único medicamento ou por medicamentos 
combinados (dois ou mais), cada um com uma função diferente. Seu médico vai 
avaliar o seu caso e definir qual a melhor quimioterapia para você.

COMO É ADMINISTRADA A QUIMIOTERAPIA?

Os medicamentos que utilizamos em quimioterapia podem ser na forma 
de comprimido, injeção ou ainda na forma de infusão venosa, que é como  
chamamos o tratamento feito através da medicação no soro, colocada na veia 
dos pacientes ou ainda através de um cateter. 

Atualmente, a infusão venosa é a forma de tratamento mais comum, mas isso 
não significa que seja indicada em todos os casos.

ALÉM DA QUIMIOTERAPIA, EXISTEM OUTROS TIPOS DE TRATAMENTO?

A quimioterapia pode ser utilizada como tratamento único. Em alguns  
casos o tratamento adequado pode envolver cirurgias ou radioterapia. Seu 
médico irá informá-lo sobre essas alternativas, caso sejam úteis no seu caso.



A QUIMIOTERAPIA PODE CAUSAR EFEITOS NO ORGANISMO? 

Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas para encontrar medicamentos cada 
vez mais eficazes e que sejam específicos para as células de cada tipo de  
tumor. A quimioterapia, hoje em dia, ainda não é totalmente específica para 
essas células, e o medicamento utilizado pode ter alguns efeitos também sobre  
outras células do corpo, causando alguns desconfortos após o tratamento.  
Estes desconfortos podem ser amenizados ou tratados através da orientação do 
seu médico. Por isso, é importante que você preste atenção a qualquer sintoma  
diferente que venha a sentir e comunique a ele ou à equipe de enfermagem  
do Grupo COI.

O QUE EU POSSO SENTIR DURANTE A QUIMIOTERAPIA  
OU NOS DIAS SEGUINTES?

Cada medicamento tem um modo diferente de agir. Por isso, os efeitos também 
poderão ser diferentes. Durante o tratamento, você irá sentir a “picada” da 
agulha, caso seja feito por injeção ou infusão, mas o mais comum é que, depois 
disso, não sinta outros desconfortos. Algumas medicações podem causar 
ardência ou algum tipo de dor na veia, mas os enfermeiros vão orientá-lo em 
relação a isso e farão o possível para minimizar essa sensação. As sensações 
mais comuns após uma aplicação de quimioterapia são: enjoos, vômitos, 

cansaço, tonteiras, diarreia e um tipo de “afta” 
na boca, mas isso vai depender de qual 
medicação que você vai tomar. É bom lembrar 
também que nem toda quimioterapia causa 
queda de cabelo. Você será orientado por seu 
médico e pela equipe de enfermagem sobre 
os efeitos colaterais específicos relacionados 
ao seu tratamento. Ao final desse guia você 
encontrará uma série de informações sobre 
como proceder em cada efeito colateral.



ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
PARA SEU TRATAMENTO

SOBRE AS VEIAS

Para que fique mais fácil pegar a sua veia para fazer o tratamento (caso este 
seja o seu caso), é importante que você faça exercícios com uma bolinha de 
fisioterapia por 10 minutos, três vezes ao dia. Essa bolinha será fornecida pelo 
Grupo COI. Para isso, basta que você a solicite a um enfermeiro. Além disso, faça 
também compressas mornas nos braços, usando uma bolsa de água ou toalha 
morna na véspera e no dia do tratamento, também por 10 minutos, três vezes 
ao dia. O enfermeiro vai poder tirar qualquer dúvida que você tenha.

SOBRE O CATETER

O cateter é um dispositivo instalado no paciente para que 
a medicação possa ser administrada diretamente em uma 
veia profunda. Com isso, não há a necessidade de puncionar 
uma nova veia a cada administração de quimioterapia. A 
indicação para colocar um cateter deste tipo é feita pelo 
médico e, em alguns casos, pela avaliação da enfermeira 
sobre as condições das suas veias. Há dois tipos de cateter:

Um deles é chamado de “porth-o-cath” ou totalmente implantável e fica instalado 
embaixo da pele. Este cateter tem uma câmara feita de material especial que 
permite a inserção de uma agulha diversas vezes, para várias aplicações, sem ser 



necessário trocar o cateter ou pegar outras veias; esse cateter é sempre colocado 
por um cirurgião em um centro cirúrgico.
Como o cateter fica sob a pele, você não terá muitas preocupações, apenas 
evite traumas na área do implante (esportes com bola, deitar sobre ele, etc).  
Nos pacientes masculinos, é aconselhável que seja feita a retirada dos pelos da 
área do cateter para que o curativo, a ser colocado no dia do tratamento, fique 
adequadamente fixado. Você pode tomar banho normalmente, higienizando 
a pele sobre o cateter. Quando for realizar o tratamento, procure ir com uma 
camisa de botões, para que o enfermeiro possa realizar a antissepsia da pele 
corretamente e visualizar amplamente a área para o procedimento de punção.

O outro é chamado de CCIP (Cateter Central de Inserção Periférica) e é instalado 
geralmente no braço, pela enfermagem especializada, através de um procedimento 
parecido com o de punção de uma veia. Um tubo bem fino é inserido na veia e 
pode ficar ali por um período longo, sem precisar ser trocado.

SOBRE REAÇÕES NA PELE DO LOCAL DO TRATAMENTO

Se o local onde foi administrado o tratamento (por injeção ou infusão) começar 
a apresentar alterações na pele, você deve imediatamente comunicar ao seu 
médico e à equipe de enfermeiros do Grupo COI. Estas alterações podem ser: 
coceira, ardência, dor, descamação, aquecimento da pele no local, inchaço,  
vermelhidão ou outras alterações na cor e formação de bolhas. Esses sinais  

Se você tem um desses dispositivos instalados, o mais importante é saber que 
será preciso comparecer à clínica para fazer a manutenção do cateter.
Caso você possua um “porth-o-cath” ou totalmente implantável, essa ma-
nutenção deve ser realizada mensalmente.
Agora, atenção! Caso você possua um CCIP (cateter central de inserção periféri-
ca), tal manutenção deve ser realizada semanalmente.
Observe sempre o local onde está instalado o seu cateter para identificar se está 
havendo alguma alteração, como vermelhidão, inchaço, dor, ardência ou alter-
ação na pele na região do cateter. Se algum desses sintomas estiver presente, pro-
cure o seu médico ou a equipe de enfermagem do Grupo COI para avaliar a região. 



SOBRE O TRATAMENTO EM COMPRIMIDO

Se você for receber tratamento em comprimido, é 
fundamental que respeite com rigor a forma de 
tomá-lo de acordo com a orientação médica ou do 
farmacêutico – nos dias e horários certos. O intervalo 
para a ingestão do comprimido é calculado com 
base no tempo de ação para que a quimioterapia 
cause a melhor resposta possível, com o mínimo de 
efeitos desagradáveis.

Como se trata de medicamento oncológico, o contato com as mãos deve ser 
evitado. Para a administração do comprimido, você deve colocá-lo sobre um 
guardanapo ou em um copo descartável. O comprimido deve ser tomado com 
o auxílio de um copo de água, nunca com leite ou outra bebida.A absorção de 
alguns remédios pode sofrer interferência das refeições. Se esse for o caso, você 
receberá orientação específica pelo seu médico, pelos enfermeiros ou pelos  
farmacêuticos do Grupo COI.

SOBRE O PREPARO PARA O TRATAMENTO

Algumas medicações requerem um preparo nos dias anteriores à sessão de  
quimioterapia. Esse preparo vai ser orientado pelo seu médico e consiste em 
tomar algumas medicações, exatamente nos dias e horários informados. Esse 
preparo é muito importante para que não seja necessário adiar ou atrasar o seu 
tratamento. O objetivo dele é diminuir as reações do seu corpo ao tratamento.

devem ser observados durante o tratamento e nos dias que se seguem  
(mesmo que seja após vários dias). Isso vale tanto para pacientes receben-
do medicação diretamente na veia, como para aqueles que possuem cateter. 
Não deixe de valorizar nenhuma dessas alterações e comunique à equipe  
sempre que ocorrerem.



COMO REDUZIR O RISCO DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento novo.
Tenha à mão uma lista de todos os medicamentos que está tomando e discuta 
sempre essa lista com o seu médico.
Procure compreender o objetivo, a ação e efeitos colaterais de todos os  
medicamentos prescritos.
Procure conhecer os possíveis efeitos colaterais dos medicamentos prescritos.
Aprenda o modo como os medicamentos devem ser tomados, em que hora do 
dia e se podem ser tomados ao mesmo tempo que outros medicamentos.
Informe ao farmacêutico todos os medicamentos, mesmo os fisioterápicos e  
vitaminas, em uso no início do tratamento bem como durante o tratamento.

SOBRE OS SINAIS DE ALERTA QUE VOCÊ PRECISA OBSERVAR

Entre em contato com o seu médico rapidamente se você começar a apresentar 
algum desses sinais:

Temperatura igual ou maior que 37,8ºC.
Manchas ou placas avermelhadas no corpo.
Sensação de dor ou ardência ao urinar.
Qualquer dor que você tenha começado a 
sentir após a quimioterapia e que não tenha 
uma outra causa aparente.
Sangramentos que demoram a parar.
Falta de ar ou dificuldade ao respirar.
Diarreia ou vômitos intensos.
Dor nos ossos.
Lesões na boca que dificultem a alimentação.



DÚVIDAS FREQUENTES



POSSO ENTRAR NA ÁGUA DO MAR OU PISCINA?

Não há problema em relação a isso, porém não pode haver exposição à luz 
solar. Mesmo que não haja sol, use bloqueador solar, de no mínimo FPS 15.

POSSO USAR TINTURA NO MEU CABELO?

Se for o colorante que costuma usar, sim. Não é permitido o uso de  
tratamentos com formol,  produtos de alisamentos ou tinturas que não tenha  
experimentado anteriormente.

POSSO TOMAR VACINAS, COMO A DA GRIPE?

Durante o tratamento com os quimioterápicos, o efeito da vacina apre-
senta-se ineficaz. A vacina pode ser recebida de 2 a 3 meses após o término  
do tratamento.

POSSO TOMAR CHÁ DE ERVAS MEDICINAIS, POLIVITAMÍNICOS
E PROCURAR TRATAMENTOS ALTERNATIVOS?

Fitoterápicos e outras substâncias podem intera-
gir com o tratamento prescrito pelo seu médico. 
O Grupo COI disponibiliza um serviço de Atenção 
Farmacêutica para garantir a segurança do tra-
tamento em relação às interações medicamento-
sas. Não tome nada sem que seu médico saiba.



É PROIBIDO O USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E TABACO  
DURANTE O TRATAMENTO?

É desaconselhável o uso de bebidas alcoólicas. O tabaco pode afetar a resposta 
ao tratamento, sendo positiva a cessação do hábito de fumar.

POSSO COMER ALIMENTOS CRUS, COMO VERDURAS E FRUTAS?

Não há restrição na ingestão destes alimentos, porém a higienização prévia 
com hipoclorito de sódio deve ser realizada. Evite comer estes alimentos fora 
de casa. Carne crua é proibido.  Em caso de dúvida consulte diretamente  
seu médico.

DEVO COMER SOJA E SEUS DERIVADOS?

É interessante perguntar ao seu médico, pois dependendo do seu diagnóstico, 
pode não ser recomendado o consumo diário.

COMO FICARÁ MINHA VIDA SEXUAL?

Fatores fisiológicos e psicológicos podem afetar o interesse sexual durante o 
tratamento. Deve haver honestidade com o parceiro caso não tenha disposição 
para atividade sexual. Os cuidados para as relações sexuais são: uso de preser-
vativo e de lubrificantes sempre a base de água. É importante a higiene íntima 
antes e depois do ato sexual. 



MINHA BOCA TEM ESTADO MUITO SECA.  
O QUE POSSO FAZER PARA MELHORAR?

Para este sintoma, chamado xerostomia, você deve:
Chupar sorvetes de fruta ou lascas de gelo  
(se o tratamento não contra-indicar).
Chupar balas de menta ou azedas sem açúcar.
Comer alimentos leves, úmidos, fáceis de mastigar e de engolir.
Borrifar água na cavidade oral sempre que necessário.
Usar saliva artificial (solicitar indicação médica).

COMO CUIDAR BEM DA MINHA BOCA PARA EVITAR OU AMENIZAR FERIDAS 
OU AFTAS DECORRENTES DO TRATAMENTO?

Para esses sintomas, que chamamos de “mucosite oral”, o mais importante é a 
prevenção. Vejamos:

Consultar um dentista antes de iniciar o tratamento (se possível com 2 sema-
nas de antecedência), para que sejam feitas as intervenções necessárias an-
tes da quimioterapia.
Observar no espelho, diariamente, lábios, cavidade oral, língua para detectar 
problemas logo no início.
Entrar em contato com o seu médico a fim de informá-lo sobre o aparecimento 
das aftas ou a secura na boca, caso isso aconteça.
Higienizar boca, dentes, gengivas e língua após cada refeição e antes de dormir.
Usar escova de dente de cerdas macias.
Não utilizar enxaguatório bucal que contenha álcool em sua formulação.
Evitar alimento condimentado, muito salgado ou muito adocicado.
Utilizar fio dental (com cera) cuidadosamente. Evitar o uso se a contagem 
de plaquetas estiver baixa ou se ocorrer sangramento.
Se usar dentadura, esta deve estar muito bem ajustada e deve ser higienizada 
após todas as refeições.



Comer alimentos leves, úmidos, fáceis de mastigar e engolir.
Mastigar bem os alimentos e beber um pouco de líquido para umedecê-los.
Comer alimentos na temperatura ambiente ou frios. Alimentos quentes ou  
mornos podem machucar a boca.
Gelo pode aliviar a dor na mucosa oral.
Evitar alimentos crocantes.
Evitar molhos picantes.
Evitar frutas e sucos cítricos: laranja, limão, etc.
Evitar alimentos e bebidas que contenham muito açúcar.
Evitar bebidas alcoólicas.
Não usar palito de dente.
Evitar o tabagismo.
Usar pasta de dente comum, sem substâncias branqueadoras ou anti-tártaro.
Se mesmo com esses cuidados aparecerem feridas na boca e mucosa, entre em 
contato com seu médico e enfermeiro.

COMO ALIVIAR NÁUSEAS E VÔMITOS DECORRENTES DO TRATAMENTO?

Comer alimentos brandos para evitar náuseas:  torradas, biscoitos, cream- 
cracker, gelatina, mingau, batata, peixe, frango, etc.
Beber líquidos gaseificados pode aliviar as náuseas.
Observar se sente-se melhor alimentando-se antes da quimioterapia ou se fica 
melhor alimentando-se depois do tratamento. Após o tratamento, aguardar  
1 hora para alimentar-se.
Não ficar com o estômago vazio.
Comer de 5 a 6 pequenas refeições e lanches durante o dia.
Não comer alimentos ou bebidas geladas ou quentes, preferir alimentos  
mornos ou em temperatura ambiente.
Evitar alimentos com cheiro forte e fritos.
Chupar sorvetes de fruta ou gelo (se o tratamento não contra-indicar).
Chupar balas de menta ou azedas sem açúcar.



Relaxar antes do tratamento: meditação, exercícios de respiração, leitura, 
filmes, música.
Tome as medicações para náuseas e vômitos de acordo com a prescrição médica 
e avise caso perceba que não está suficiente.
Alimentar-se em lugar arejado para dissipar cheiro da comida.
Evitar dormir logo após as refeições.

COMO MELHORAR MINHA FALTA DE APETITE?

Comer 5 a 6 refeições / lanches durante o dia. Escolher alimentos e bebidas
com grande valor proteico e calórico.
Manter rotina de horário para as refeições.
Beber milk-shakes, sucos, sopas, mingaus se a alimentação com sólidos  
estiver difícil.
Se sentir gosto metálico na boca, alimente-se com talheres de plástico para 
diminuir este gosto.
Exercitar-se com curtas caminhadas é interessante para abrir o apetite.
Tentar variar o cardápio e os locais de refeição, mesmo dentro de casa.

O QUE POSSO FAZER EM CASO DE CONSTIPAÇÃO INTESTINAL?

Avisar ao médico e ao enfermeiro seu padrão normal de evacuação.
Beber no mínimo 8 copos de água ou outros líquidos durante o dia.
Beber líquidos mornos como chás e caldos.
Ao ingerir mais fibras, é necessário aumentar a ingestão de líquidos.
Fazer atividades físicas diariamente. Se não puder caminhar, pergunte sobre 
exercícios que podem ser feitos no leito.



Preferir alimentos integrais, cereais, frutas (ameixa, mamão), sementes e vegetais.
Avisar o médico se a constipação estiver sem resolução.

O QUE POSSO FAZER SE EU TIVER DIARREIA?

Alguns quimioterápicos podem causar diarreia e nesse caso, você será orientado 
pelo seu médico e enfermeira, pois caso persista por mais de 24h, possivel-
mente precise de medicamentos para cessar as evacuações.
Com exceção à intervenção medicamentosa, você deve:

Comer 5 a 6 refeições / lanches pequenos durante o dia.
Alimentar-se com mais sódio e potássio devido à perda (suco de laranja,  
cenoura, banana, biscoitos cream-cracker, batata).
Beber de 8 a 12 copos de líquidos como: água, Gatorade, caldos. Beba devagar 
e na temperatura ambiente. Evite refrigerantes.
Evitar alimentos gordurosos e amanteigados.
Comer alimentos de poucas fibras: banana, arroz branco, torradas, frango,  
queijo cottage, ovos, peixes, batatas, pêra, pêssego, gelatina, leite sem lactose.
Avisar ao médico/enfermeira se a diarreia durar mais de 24h ou se houver  
dor associada.
Usar lenços umedecidos ou higiene com ducha higiênica em vez de papel higiênico.
Não usar bebidas alcoólicas.
Limitar o uso de balas ou chicletes sem açúcar 
que contenham Sorbitol ou Xylitol.



MEU PALADAR ESTÁ ALTERADO E NÃO TENHO VONTADE DE COMER.  
O QUE POSSO FAZER?

Evitar usar talheres metálicos e preferir os de plástico.
Preferir alimentos frios como sanduíches, frutas, vitaminas, mousses, gelatinas, 
iogurtes e sorvetes.
Deixar as carnes de molho em suco doce, vinho ou usar molho agridoce.
Utilizar ervas aromáticas como orégano, tomilho, manjericão, cominho, açafrão 
e noz moscada.
Procure fazer refeições misturando sal e doce (coloque frutas em calda ou frutas 
frescas misturadas na comida).

MEUS CABELOS VÃO CAIR?

Não são todos os quimioterápicos que causam alopecia. Você será orientado 
pelo seu médico ou enfermeira sobre a probabilidade da queda. Se seu 
tratamento levar à queda, você deve:

Comprar a peruca, se desejar usá-la, antes da 
perda do cabelo para conseguir um tom de cabelo 
semelhante ao seu.
Lavar o couro cabeludo com shampoo de bebê.
Proteger o couro cabeludo com chapéus, lenços, 
turbantes.
Dormir com fronha de algodão ou tecido delicado.
Aplicar bloqueador solar, evitar ambientes muito 
frios ou quentes.



COMO AMENIZAR OS SINTOMAS DA FADIGA?

Dormir no mínimo 8 horas por noite e no máximo dois cochilos durante o dia.
Limitar as atividades: fazer as mais importantes e essenciais.
Aceitar auxílio e delegar atividades.
Comer refeições balanceadas que contenham proteínas.
Levantar-se devagar.
Beber bastante líquido.
Fazer curtas caminhadas ou outra atividade física.
Avisar ao médico ou enfermeira se: seu nível de fadiga piorou muito, 
apresentou sensação de desmaio, sentiu o coração acelerado e a respiração  
curta/ofegante.

COMO EVITAR PEQUENOS SANGRAMENTOS?

Escovar os dentes com cerdas macias.
Ser cuidadoso no uso de giletes. Homens devem preferir barbeador elétrico.
Usar calçados mesmo dentro de casa para evitar acidentes com perfurantes.
Evitar o uso de fio dental se observar sangramento.
Não realizar esportes com risco de lesões.
Não usar enemas, supositórios.

COMO EVITAR INFECÇÃO, UMA VEZ QUE POSSO ESTAR 
MAIS SUSCETÍVEL DEVIDO A MEU TRATAMENTO?

Realizar higiene das mãos antes e depois de alimentar-se, e ir ao toalete.
Usar lenços umedecidos ou ducha higiênica em vez de papel higiênico.
Evitar contato com pessoas doentes.



Evitar aglomerações (teatro, restaurante, parques fechados), procurar                 
horários mais vazios.
Cuidar para não se cortar.
Observar sinais de infecção ao redor do cateter.
Cuidar da higiene oral (usar enxaguatório bucal sem álcool).
Não esfregar a pele no banho e usar hidratante.
Não limpar excretas de animais domésticos.
Não receber vacinas sem consentimento médico.
Higienizar legumes e verduras com hipoclorito de sódio antes do consumo.
Não comer carne crua (peixe, frutos do mar, carne bovina).
Não comer nada fora da validade.
Evitar áreas de construção.

TENHO DÚVIDAS EM RELAÇÃO À FERTILIDADE. COMO ESCLARECÊ-LAS?

Antes do início do tratamento, diga a seu médico se você deseja ter filhos. Ele 
explicará as possíveis consequências do seu tratamento sobre a sua fertilidade, 
e possíveis alternativas para o futuro.
Não se deve engravidar durante o tratamento. 
Se for o homem em tratamento, sua parceira não deve engravidar devido aos 
danos causados ao espermatozoide e consequente dano ao feto.

QUAIS OS SINTOMAS MAIS COMUNS RELACIONADOS A DISTÚRBIOS  
DO SISTEMA NERVOSO E COMO ME CUIDAR?

SINTOMAS COMUNS: falta de sensibilidade, queimação em mãos e pés; 
sensação anormal de frio; dor ao caminhar; dor e fraqueza muscular; perda 
de equilíbrio; tremores; perda auditiva; dor de estômago; fadiga; confusão e  
problemas de memória; sonolência; depressão.



Manipular com cuidado facas, tesouras, e outros objetos afiados.
Evitar cair: tirar de casa tapetes, ter apoio no box e banheiro, andar com cuidado.
Usar calçados com sola de borracha.
Não tomar banho quente.
Na cozinha, cuidar para não se queimar ou se cortar.
Usar luvas ao cuidar do jardim, cozinhar e lavar louça.
Descansar sempre que sentir necessário.
Comunicar ao médico ou enfermeira se apresentar: confusão, sintomas de  
depressão, déficit de memória.

ESTOU COM ALTERAÇÕES NA PELE E NAS UNHAS.  
O QUE POSSO FAZER PARA ME SENTIR MELHOR?

Para pele seca, irritada, com vermelhidão: aplicar amido de milho como se 
fosse talco; tomar banhos rápidos; secar-se sem esfregar a toalha; usar sabonete 
neutro; aplicar creme umectante; não usar perfumes e loções com álcool; fazer 
banho com água de aveia quando sentir “comichão” pela pele.
Para acne: mantenha o rosto limpo e seco; 
questionar ao médico sobre medicamentos em 
creme ou sabonetes que possam ser utilizados.
Para sensibilidade ao sol: evitar a exposição 
direta ao sol, principalmente entre 10h e 16h; 
usar filtro solar de no mínimo 15FPS; utilizar 
protetor labial com filtro solar; usar boné, 
chapéu, mangas longas.
Para as unhas: usar luvas quando na cozinha ou 
jardim; usar fortificantes de unhas; lixar em vez 
de cortar; aplicar cremes nas cutículas e avisar se 
estas inflamarem. Unhas artificiais devem ser 
retiradas devido à potencial infecção fúngica.



ANOTAÇÕES
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