
Tudo o que você precisa saber sobre 
o seu tratamento no HEMORIO.
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1MANUAL DO PACIENTE EM QUIMIOTERAPIA

Mudanças fazem parte da nossa vida. Algumas são planejadas, outras não. 
Algumas são desejadas, outras não. Qualquer mudança traz a necessidade de 
lidar com o novo, com o desconhecido. 

Estar doente, necessitando de tratamento longo, com internações, exames e 
consultas freqüentes, além de diversos cuidados especiais, vai exigir mudanças 
na sua rotina de vida e também na da sua família. Não existem regras nem formas 
fixas de lidar com situações novas. Cada pessoa, cada família, com seu jeito 
próprio de ser, encontrará a maneira de enfrentar os problemas de acordo com as 
suas possibilidades, porque cada um é único na forma de vivenciar e lidar com as 
experiências. 

Ao iniciar um tratamento com quimioterapia é natural que surjam diferentes 
reações, sentimentos e questões. Podem ocorrer desconforto e estranheza, 
tanto pelo mal-estar físico, quanto pela mudança brusca de ambiente. É natural 
sentir-se confuso e assustado e ter preocupações e dúvidas, tanto em relação 
aos aspectos físicos quanto aos emocionais e sociais que envolvem este 
tratamento. Esses sentimentos e questionamentos são próprios do ser humano e 
representam a necessidade de encontrar um sentido para o que está 
acontecendo e a vontade de resolver os problemas. É necessário um tempo para 
compreender, elaborar e poder se reorganizar nessa nova situação. 

O HEMORIO conta com uma equipe multiprofissional que está disponível para 
ajudar nessa etapa de suas vidas. 

O médico tem a função de diagnosticar; realizar procedimentos como aspirado 
de medula óssea, biopsia óssea e punção lombar; prescrever o protocolo 
quimioterápico de acordo com a doença de base; atuar nas intercorrências 
próprias do tratamento; orientar o paciente sobre questões relacionadas à 
doença e ao tratamento e acompanhá-lo durante a internação e após a alta, no 
ambulatório.

O enfermeiro é o profissional que administra a quimioterapia e outros 
medicamentos. Assiste integralmente o paciente; avalia, orienta e implementa 
ações para promoção, proteção e recuperação da saúde. É responsável por 
grande parte da organização dos setores, bem como pela supervisão e 
treinamento da equipe de auxiliares e técnicos de enfermagem.

O técnico e o auxiliar de enfermagem exercem atividades de nível médio, 
prestando assistência direta sob supervisão do enfermeiro.
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O nutricionista prescreve uma dieta diferenciada para cada fase do tratamento e 
é o profissional adequado para responder qualquer dúvida relativa à alimentação 
neste período.

O dentista examina, diagnostica e trata as doenças já existentes na boca e 
também aquelas que possam surgir no curso da quimioterapia. É também 
responsável pela prevenção de tais doenças, evitando o seu aparecimento ou 
diminuindo a sua gravidade.

O farmacêutico prepara os medicamentos quimioterápicos e orienta quanto ao 
seu uso e ao de todos os outros medicamentos prescritos. Ele está pronto para 
tirar suas dúvidas quanto à forma correta de armazenamento e descarte, suas 
interações, as principais reações adversas esperadas e de como preveni-las 
e/ou lidar com elas.

O fisioterapeuta atua nas situações onde haja necessidade de prevenir e/ou 
recuperar problemas físicos que possam ocorrer associados à doença. O 
tratamento é diferenciado para cada paciente e será definido sempre após uma 
avaliação.

O assistente social acompanha os pacientes e seus familiares desde o 
momento de sua matrícula, especialmente durante os períodos de internação, 
identificando e intervindo nas questões sociais que possam interferir no 
tratamento e encaminhando para acesso aos direitos pertinentes aos pacientes.

O psicólogo tem como uma das suas funções escutar o paciente e sua família e, 
a partir daí, ajudar a encontrar uma forma de expressar, participar e compreender 
a situação que estão vivenciando, possibilitando encontrar mais alternativas para 
lidar com esta fase de suas vidas.

       Objetivo

O objetivo deste manual é transmitir a você e aos seus familiares algumas 
informações básicas que, acreditamos, serão necessárias para o seu tratamento.
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        Quais as doenças hematológicas que são tratadas 
        com quimioterapia?

As doenças hematológicas tratadas com quimioterapia são: as leucemias agudas 
e crônicas; os linfomas de Hodgkin e não-Hodgkin; o mieloma múltiplo; alguns 
subtipos de mielodisplasias e as doenças mieloproliferativas, como policitemia 
vera, trombocitemia essencial, metaplasia mielóide agnogênica/mielofibrose.

        O que é quimioterapia?

A quimioterapia é um tipo de tratamento utilizado nos indivíduos com neoplasias, 
que consiste no uso de medicamentos que atuam destruindo as células doentes. 
Freqüentemente, dois ou mais medicamentos são utilizados em combinação. A 
base racional da quimioterapia combinada é utilizar medicamentos que atuam 
em diferentes partes dos processos metabólicos da célula, aumentando, desta 
forma, a chance de destruição de uma maior quantidade de células doentes. 
Além disso, permite que as doses de cada medicamento sejam menores, 
diminuindo a toxicidade e os efeitos colaterais. 

        Como é o tratamento? 

Os remédios da quimioterapia atuam destruindo as células doentes porque 
interferem na sua capacidade de divisão. Eles têm a vantagem de se distribuir por 
todos os locais do corpo, atingindo, desta forma, todas as células que estão com 
problemas. Entretanto, quando atuam, afetam também as células normais, 
podendo provocar alguns sintomas temporários que são chamados de efeitos 
colaterais. 

Algumas vezes não é preciso que o paciente fique internado para a quimioterapia; 
ela pode ser feita ambulatorialmente, ou seja, você volta para casa depois que 
toma os medicamentos, ou em casa, quando a prescrição for de comprimidos. 

Na maioria das vezes, o tratamento é longo e é muito importante que você 
compareça a todas as consultas, já que a quimioterapia costuma ser repetida o 
que é chamado de tratamento em ciclos.

        Como é feita a administração dos medicamentos?

Feita a prescrição médica e preparado o medicamento pelo farmacêutico, quem 
vai administrar a quimioterapia é o enfermeiro especializado, os técnicos e os 
auxiliares de enfermagem capacitados.
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A quimioterapia pode ser por via:

Oral - comprimidos que você pode levar para casa;
Intravenosa - na veia; por agulhas ou cateteres;
Intramuscular - injeções no músculo;
Subcutânea - injeções debaixo da pele;
Intratecal - injeções no canal espinhal, através de punção lombar.

4.1. Extravasamento

A introdução de quimioterapia fora da veia é chamada de extravasamento e pode 
causar feridas no local. 

A injeção de medicamentos na veia deve ser SEMPRE sem dor. Caso você sinta 
algo diferente, mesmo que seja apenas um inchaço no local da aplicação, peça 
para suspender imediatamente a infusão.

O extravasamento pode ser perigoso. Para preveni-lo:
! evite movimentos bruscos e desnecessários durante a infusão de 

quimioterapia;
! comunique à equipe de enfermagem que estiver cuidando de você sobre 

qualquer sensação estranha (dor, inchaço, vermelhidão, formigamento, 
queimação) estes sintomas podem aparecer durante ou algum tempo 
depois da infusão.

Em caso de extravasamento:

!  lave o braço com água limpa e sabão;
! mergulhe o braço em água fria ou use compressa fria, por 20 minutos, 

várias vezes ao dia;
! não coloque gelo diretamente na pele, nem compressa quente, nem 

qualquer produto ou remédio sem prescrição.

        Quais as reações desagradáveis da quimioterapia?

Os medicamentos quimioterápicos podem provocar alguns efeitos colaterais, 
que dependem do tipo de remédio utilizado e da fase do tratamento. Os mais 
comuns são a náusea, o vômito e a diminuição do número de células do sangue, 
que pode levar à anemia, pela diminuição do número de hemácias; 
sangramentos, pela diminuição do número de plaquetas, e infecções, pela 
diminuição do número de leucócitos.

!

!

!

!

!
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5.1. Infecções

Devido à baixa imunidade, você fica mais predisposto às infecções. A febre é um 
sinal de alerta para a presença de infecção no organismo. É considerada febre a 
temperatura acima de 37,8°C, o que requer a sua vinda imediata para o hospital 
para iniciar medicação adequada. Outros sinais de alerta para infecções são: 
tremor, calafrio, palpitação, respiração ofegante, tosse, pouca urina ou 
dificuldade para urinar. Caso você more longe ou tenha dificuldade para se 
deslocar até o HEMORIO, procure um hospital próximo de sua casa, levando as 
orientações do seu médico assistente com as condutas que devem ser tomadas 
até a sua remoção para o HEMORIO. 

EM HIPÓTESE ALGUMA DEVE-SE FICAR EM CASA COM FEBRE.

Se você não está familiarizado com o uso do termômetro clínico, solicite 
orientação à enfermeira da quimioterapia ambulatorial. O HEMORIO tem um 
projeto chamado “Clube do Termômetro”.

5.2. Anemia e fadiga

Para cuidar-se:
! repouse ao máximo;
! não faça esforço além da sua capacidade;
! procure relaxar; o estresse pode ser responsável por esta sensação.

Caso os sintomas persistam ou apareça falta de ar, procure seu médico 
imediatamente.

5.3. Sangramentos e manchas roxas no corpo

Diante de sangramentos (no olho, na pele, pelo nariz, pela boca, pela vagina ou 
pelo ânus) ou diante de manchas roxas na pele, pequenas ou grandes, você deve 
logo procurar o hospital, porque isso pode significar que as plaquetas estão 
baixas e que uma transfusão de plaquetas pode ser necessária.

5.4. Queda de cabelo (Alopécia)

É um dos efeitos mais indesejados, mas não são todos os quimioterápicos que 
causam este problema. Caso aconteça, saiba que é sempre passageiro. 

Todos os pêlos do corpo podem cair, inclusive os pubianos, os cílios e as 
sobrancelhas. Alguns pacientes podem ter queda parcial e outros, total, 
dependendo da sensibilidade ao quimioterápico.
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Normalmente a queda começa poucas semanas após o início da quimioterapia, 
mas é reversível. Um novo cabelo começa a nascer mesmo durante o tratamento.

Alguns cuidados que você deve tomar:
! use xampus e cremes suaves, de preferência os infantis;
! não utilize produtos químicos fortes (tinturas, alisamentos etc);
! penteie os cabelos delicadamente;
! considere cortar os cabelos - alguns pacientes preferem cortar os cabelos 

antes de iniciar a quimioterapia, como uma forma de preparação para o 
processo da queda;
! caso você goste, use chapéus, bonés, perucas e lenços;
! utilize óleos e hidratantes (mineral, amêndoa, lanolina, de girassol) no 

couro cabeludo, caso se torne ressecado;
! utilize proteção ou filtro solar no couro cabeludo, pois ele, sem cabelo, é 

mais sensível ao sol.

5.5. Mucosite

A quimioterapia pode causar inflamação ou mesmo úlceras (aftas) nas 
membranas mucosas que revestem a boca. A isto denominamos mucosite. Neste 
caso:
! siga as orientações de higiene oral;
! utilize escovas de espuma ou gaze ou algodão úmidos, caso a utilização da 

escova de dentes seja dolorosa;
! utilize as soluções para bochecho e os analgésicos prescritos.

5.6. Náuseas e vômitos

! Realize higiene oral após os episódios de vômito, para dar conforto e evitar 
alterações na cavidade oral;
! informe ao seu médico caso o medicamento para vômito não estiver  sendo 

eficaz;
! informe ao seu médico ou enfermeiro sobre o aspecto, a freqüência e a 

quantidade dos vômitos;
! não fique muito tempo sem se alimentar; 
! faça, freqüentemente, pequenas refeições e evite alimentos ricos em 

fibras, porque produzem gases, e evite também alimentos muito quentes 
ou muito frios; 
! não se alimente no intervalo de 1 hora antes ou depois da quimioterapia;
! o medicamento prescrito para vômito deve ser tomado pelo menos meia 

hora antes do quimioterápico;
! se o vômito ocorrer em até meia hora após a tomada do medicamento 

quimioterápico, você deverá aguardar alguns minutos para repetir a dose 
do remédio.
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5.7. Diarréia

Consiste na liberação de fezes líquidas ou pastosas pelo intestino, três ou mais 
vezes ao dia, acompanhada ou não de cólicas abdominais.

No caso de diarréia, siga o recomendado:
! realize higiene íntima após cada evacuação com água corrente e sabão ou 

algodão úmido;
! relate à equipe de saúde caso apareçam feridas, fissuras ou assaduras na 

região do ânus;
! beba bastante líquido para evitar a desidratação;
! informe ao médico ou ao enfermeiro sobre o aspecto, a quantidade e a 

freqüência das evacuações;
! vigie a temperatura corporal, pois poderá aparecer febre.

5.8. Prisão de ventre

! Não utilize supositórios e "lavagens" sem o conhecimento do seu médico;
! informe à equipe de saúde caso apareçam  feridas, fissuras ou assaduras 

na região do ânus.

5.9. Alterações da pele e unhas

Dependendo do tipo de medicamento, você pode apresentar alterações na pele, 
como vermelhidão, coceira, descamação, ressecamento e manchas. As unhas 
também podem apresentar escurecimento e rachaduras.  Alguns cuidados:
! mantenha a pele limpa;
! use hidratantes ou óleo de amêndoas;
! evite se expor ao sol.

Geralmente, as alterações desaparecem após o tratamento.

5.10. Alterações no ciclo menstrual

A menstruação pode apresentar alterações; o fluxo menstrual pode aumentar, 
diminuir ou parar completamente. Após o término da quimioterapia, o ciclo 
menstrual geralmente retorna ao normal. Caso não aconteça, fale com seu 
médico.

5.11. Rubor facial

É a vermelhidão no rosto, que pode aparecer imediatamente ou até 24 horas após 
a administração da quimioterapia. Caso o sintoma não melhore 
espontaneamente, piore ou apareça inchaço no pescoço, procure logo o hospital.
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        O que preciso saber para me cuidar?

6.1. Higiene oral 

! Escove os dentes após as refeições e antes de dormir, com escova de 
cerdas macias e creme dental infantil;
! utilize o fio dental;
! escove a prótese dentária após às refeições e bocheche com água 

bicarbonatada;
! retire a prótese dentária em caso de desconforto;
! mantenha os lábios lubrificados com manteiga de cacau.

6.2. Higiene do corpo e do ambiente

! Tome banho diariamente com sabão neutro;
! mantenha os cabelos e o couro cabeludo limpos;
! mantenha as unhas aparadas e limpas;
! não retire cutículas e evite cortar os "cantinhos" das unhas - dê preferência 

à lixa;
! lave as mãos antes das refeições e após usar o banheiro ou manusear 

dinheiro, revistas e jornais;
! proteja o cateter ou o curativo na hora do banho;
! mantenha a casa limpa e arejada;
! mantenha as roupas de uso pessoal e as de cama, mesa e banho sempre 

limpas e passadas;
! evite o uso de produtos de higiene com cheiro forte.

6.3. Higiene íntima

! Dê preferência à higiene com água corrente e sabão neutro após urinar e 
evacuar ou utilize chumaço de algodão úmido em casos de diarréia, 
hemorróidas, sensibilidade local ou qualquer outra lesão;
! se utilizar papel higiênico, prefira os brancos, macios e sem perfume;
! dê descarga com a tampa do vaso sanitário abaixada, pois os 

medicamentos são eliminados do organismo pelas fezes e urina, sem 
contar que isso também é uma forma de prevenção de infecções.

6.4. Cuidados gerais

! Não ande descalço;
! não esprema cravos, espinhas e "furúnculos";
! evite contato com animais e suas fezes e urina;
! evite mexer com terra e plantas;

6
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! não tome sol no horário entre as 10 e 15 horas;
! utilize filtro solar;
! evite depilação - dê preferência a aparelhos de barbear elétricos;
! evite usar lâminas de barbear - caso não seja possível, utilize sempre 

lâminas novas;
! hidrate a pele diariamente;
! evite aglomerações e locais de pouca ventilação;
! certifique-se das condições de higiene e do preparo dos seus alimentos;
! não use supositório e clister sem orientação médica;
! evite contato com crianças que receberam vacinas com vírus vivos (como a 

vacina contra a paralisia infantil, a Sabin) pois eles poderão ser eliminados 
através de urina e fezes durante 3 a 4 semanas.

        Como a alimentação pode me ajudar a combater alguns 
        efeitos da quimioterapia?
7

DIARRÉIA

PRISÃO DE 
VENTRE

FERIDAS
NA BOCA

NÁUSEAS, 
VÔMITOS E 
FALTA DE 
APETITE

COMER

Maçã, banana, goiaba, caju, 
limão, maisena, creme de 
arroz, batata, cenoura, 
farinha de mandioca.

Verduras cruas e/ou cozidas, 
laranja, mamão, manga, 
ameixa, cereais integrais, 
aveia, gérmen ou farelo de 
trigo; beber mais líquidos.

Alimentos macios, gelados 
ou frios, sopa, purê, flan, 
sorvete, gelatina; ingerir mais 
líquidos (água, chás, sucos).

Comer devagar pequenas 
quantidades mais vezes ao 
dia; mastigar bem; não deitar 
logo após a refeição.

NÃO COMER

Folhas e verduras, feijão, laranja, 
ameixa, caqui, mamão, abacate, 
manga, leite, creme de leite, 
queijos gordurosos, cereais 
integrais, aveia, gérmen ou farelo 
de trigo, mel, melado, doces, 
cremes, chocolate, gorduras e 
frituras.

Maçã, banana, goiaba, caju, 
limão, maisena, creme de arroz, 
batata, cenoura, farinha de 
mandioca.

Frutas ácidas, condimentos 
fortes (pimenta, catchup, 
mostarda, molho inglês), 
especiarias, refeições quentes
e salgadas, alimentos irritantes 
(secos, duros).

Alimentos muito quentes, 
condimentados, frituras, 
gorduras, doces.
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        Dúvidas mais comuns

Tente manter as suas atividades normalmente, mas respeite seus limites. 

No colégio, procure informar do seu tratamento para que você possa continuar 
seus estudos normalmente. Procure um amigo que possa repassar as atividades 
de classe.

Se você já pratica esportes ou deseja iniciar atividades físicas, não há contra-
indicação à prática de exercícios durante o tratamento. 

É possível que você se sinta menos disposto e um pouco mais cansado, sendo 
necessário que sempre fique atento para não ultrapassar seu limite de esforço. 
Para que não haja dúvidas, os fisioterapeutas estarão prontos para ajudá-lo e 
orientá-lo.

As relações sexuais devem ser evitadas durante o período de baixa imunidade, 
isto é, durante a aplasia de medula após a quimioterapia. Neste período, evite 
também a masturbação. Entretanto, você poderá retornar às atividades sexuais 
quando a medula óssea voltar a produzir células em níveis normais. 

Não use qualquer bebida alcoólica no período da quimioterapia e durante a 
aplasia da medula. Lembre-se que o excesso de bebida deve ser sempre evitado.

Muitos medicamentos, mesmo os homeopáticos e os "chás naturais", podem 
interferir no tratamento quimioterápico ou aumentar os efeitos colaterais. Por 
isso, nesta fase de tratamento, você deve usar somente aqueles prescritos pelo 
seu médico. 

Se for preciso o uso de outro tratamento, discuta com o médico e o farmacêutico 
sobre os efeitos e os riscos de associar tais medicamentos.

O que devo fazer para não comprometer os meus estudos?

Posso manter minhas atividades físicas?

Posso manter minha atividade sexual?

Posso utilizar bebidas alcoólicas?

Posso usar outros medicamentos?

8
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Posso engravidar durante o tratamento?

Posso ir ao dentista durante o período de tratamento?

Como será o acompanhamento após a alta?

Quais os cuidados que devo tomar ao levar o medicamento para 
casa? 

Não. Você deve tomar medidas contraceptivas como, por exemplo, o uso de 
pílulas anticoncepcionais e preservativos ("camisinha" masculina ou feminina). 

Se você pretende engravidar após o término do tratamento, converse antes com 
seu médico assistente.
 

Sim, deve haver acompanhamento odontológico durante todo o período de 
tratamento. Entretanto, o dentista deve estar bem familiarizado com as doenças 
do sangue e ser indicado pelo seu médico. 

A saúde da boca é de extrema importância para uma melhor evolução do 
tratamento quimioterápico, principalmente no que se refere às mucosites e às 
infecções. Restaurações e limpezas podem ser realizadas sem nenhuma 
complicação; já os procedimentos mais invasivos, como extrações, só devem ser 
realizados com liberação médica. 

É importante lembrar que a higiene bucal com fio dental, escova macia e creme 
dental deve ser realizada cuidadosamente, depois de todas as refeições, com o 
objetivo de prevenir tanto a cárie como a inflamação gengival.

        Quando tiver alta...

Após a alta hospitalar, você receberá: a receita com os medicamentos para usar 
em casa; as orientações para os sinais de alarme, ou seja, aquelas alterações 
que, se surgirem, você deve procurar o médico imediatamente; a data do retorno 
ao hospital, e as solicitações dos exames que serão colhidos no dia da consulta 
de retorno. 

Mesmo após a alta definitiva do tratamento, será necessário seu retorno 
periódico ao HEMORIO para consultas e exames de acompanhamento.

No caso do tratamento em casa, com o uso de comprimidos quimioterápicos, 
você deve observar com cuidado a duração do tratamento e o horário certo da 
tomada dos comprimidos.

9
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Lembre-se que alguns medicamentos devem ser ingeridos com determinados 
alimentos. Busque orientação com os farmacêuticos.

Depois que você toma o medicamento, ele fica um tempo no organismo fazendo o 
efeito e, após este tempo, ele é eliminado pela urina e pelas fezes. Por isso, é 
importante que você tenha alguns cuidados especiais quando estiver usando 
este tipo de medicamento:
! sempre que utilizar o vaso sanitário, lembre-se de dar a descarga por três 

vezes, com a tampa fechada. Fazer isso até três dias depois do uso destes 
medicamentos;
! o medicamento também pode ser eliminado pelo vômito. É importante que 

a pessoa que for limpar use luvas. A limpeza deve ser feita de fora para 
dentro, utilizando um papel absorvente, que deve ser jogado no lixo em dois 
sacos plásticos bem fechados. Utilize água sanitária para finalizar a 
limpeza;
! lave bem as mãos, com água e sabão, após o manuseio do medicamento e 

evite que outras pessoas toquem nele;
! guarde sempre os medicamentos longe do alcance de crianças, em locais 

secos e arejados, e fique atento para aqueles que devem ficar na geladeira;
! só utilize comprimido partido em caso de orientação médica;
! você sempre terá a quantidade certa de remédios para o tratamento de 

cada mês, mas pode ocorrer de sobrar medicamentos ou de eles serem 
suspensos. Nestes casos você deverá devolvê-los à farmácia, pois os 
quimioterápicos não podem ser jogados em lixo comum;
! no caso de crianças e bebês, as mães devem evitar tocar diretamente nas 

fraldas sujas, durante e até três dias após a quimioterapia;
! no caso de esquecer de tomar o medicamento quimioterápico no horário, 

você deverá tomá-lo no mesmo dia, assim que se lembrar. Se já tiver se 
passado um dia, não tome uma dose dupla e sim a dose do dia, lembrando 
que o seu tratamento se prolongará por mais um dia.

        Sintomas que merecem cuidados imediatos

Caso apresente algum sintoma novo que o incomode, algum que se intensifique 
ou ainda um dos sintomas relacionados abaixo, você deverá procurar 
imediatamente o hospital:
! febre (temperatura igual ou maior que 37,8°C);
! falta de ar ou dificuldade respiratória; 
! sensação de dor ou ardência ao urinar;
! diarréia;
! constipação (prisão de ventre) por mais de dois dias;
! dor de localização ou intensidade anormal;
! manchas e placas vermelhas muito extensas;
! sangramentos que demoram a estancar. 
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        Tenho direito a algum benefício social devido à doença?

Sim. Você tem direito a benefícios como:
! saque integral do PIS e FGTS, pelo paciente ou por seu representante 

legal;
! licença para tratamento de saúde, "auxílio doença" para os pacientes que 

possuam vínculo com o INSS;
! aposentadoria por invalidez;
! benefício da Prestação Continuada - LOAS;
! isenção do Imposto de Renda para os aposentados;
! andamento judiciário prioritário;
! Fornecimento de remédios pelo SUS;
! gratuidade no transporte intermunicipal proporcionado pelas Prefeituras, 

"Tratamento Fora do Domicílio" ou "Vale Social";
! encaminhamento para Casa de Apoio.
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