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Oferecer atendimento humanizado e de qualidade 
a você é nossa prioridade!

Estamos cientes de que é necessário ir além da técnica e do 
conhecimento científico. Precisamos empregar esforço 
pessoal na busca da qualidade no atendimento prestado a 
você, nosso cliente.       

Neste sentido, queremos disponibilizar informações e 
orientações úteis a respeito do seu tratamento 
quimioterápico, abordando alguns aspectos relevantes  com 
o objetivo de diminuir dúvidas, minimizar a ansiedade e 
ajudar você e sua família.

Preparamos este manual para ajudá-lo a conhecer 
melhor o seu tratamento.

Aqui é possível encontrar orientações para as dúvidas mais 
comuns que você e seus familiares podem ter em relação ao 
tratamento. Contudo, se você tiver outras, sinta-se a vontade 
para nos perguntar o que quiser, estaremos à disposição. 
Saiba que tudo é feito com muito cuidado por profissionais 
competentes e experientes.  

É comum aos pacientes e seus familiares, ter perguntas 
importantes a fazer sobre o tratamento. Seu médico é a 
pessoa mais indicada para lhe responder:
* Quais as vantagens e desvantagens do tratamento?
* Quantas vezes você fará exames e consultas?
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* O que você precisa mudar nas suas atividades normais?
* Pode continuar trabalhando? 

É bom lembrá-lo de que nem sempre a comparação do seu 
problema com o de outra pessoa é esclarecedor, pois uma 
pessoa não é igual a outra. Somente seu médico e a equipe 
de enfermagem conhecem o suficiente sobre seu caso para 
poder discutir com você. 

Seu tratamento adequa-se a sua história clínica, sua idade, 
seu estado geral de saúde, sua doença, seu peso corporal e 
outros fatores individuais.

Diante dessa situação, sua vida e seus sentimentos podem 
mudar. Uma hora há esperança e em outra desânimo, uma 
hora há coragem e em outra há medo.

Esses sentimentos são normais para quem está passando por 
situações como a sua. Sendo assim, procure conversar com 
pessoas que o entendam, ajude a superar e despertar em 
você bons sentimentos e otimismo.

Surgimento do Câncer

O câncer se desenvolve quando um grupo de células sofre 
modificação no material genético e passa a apresentar 
crescimento e multiplicação desordenados. Ao deixar de 
responder aos mecanismos de controle do organismo, as 
células se duplicam continuamente, criando tumores 
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capazes de invadir estruturas próximas e se espalhar para 
diversas regiões do organismo, o que chamamos de 
metástases.

Tratamentos

Nos últimos anos, os avanços tecnológicos determinaram 
uma verdadeira revolução no tratamento do câncer. Cirurgia, 
quimioterapia e radioterapia integram um amplo arsenal na 
luta contra a doença. O desafio atual para todos os 
profissionais da área oncológica consiste em encontrar a 
maneira mais eficaz de tratar a doença com o mínimo de 
efeitos colaterais para o paciente.

A radioterapia age...

... quando o paciente recebe 
radiações para destruir ou 
impedir que as células de um 
tumor aumentem. Estas 
radiações não são vistas e 
durante a aplicação você não 
sentirá nada. A radioterapia 5



pode ser usada em combinação com a quimioterapia ou 
outros recursos usados no tratamento dos tumores.

A radioterapia pode...     

… contribuir para a melhoria da qualidade de vida. As 
aplicações diminuem o tamanho do tumor, o que alivia a 
pressão, reduz hemorragias, dores e outros sintomas, 
proporcionando alívio aos pacientes. Para muitos, ela é 
bastante eficaz, fazendo com que o tumor desapareça e a 
doença fique controlada, possibilitando até mesmo a cura.

A radiação permanece no seu corpo apenas durante o 
tempo em que você fica no aparelho. Você pode abraçar, 
beijar ou manter relações sexuais sem risco de expor outras 
pessoas à radiação. Também não há necessidade de se 
afastar de crianças ou gestantes durante seu tratamento.

Cuidados durante o tratamento com radioterapia

- Como a pele da área a ser tratada ficará descoberta durante 
o procedimento, procure usar uma roupa que facilite a troca 
antes e depois das sessões;
- Não se mexer e permanecer imóvel durante as sessões é 
fundamental para o sucesso do tratamento;
- Lave a área com água e sabão. Enxugue com uma toalha 
macia, sem esfregar;
- Não use cremes, loções, talcos, desodorantes, perfumes, 
medicações ou qualquer outra substância na área em 
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tratamento;
- Só use cremes ou hidratantes recomendados e prescritos 
pelo médico radiologista;
- Evite depilar as áreas em tratamento;
- Só utilize algum tipo de curativo na pele (como gaze ou 
curativo adesivo) com a orientação de seu médico;
- Não utilize sacos de água quente ou gelo, saunas, banhos 
quentes, lâmpadas solares ou qualquer outro material sobre 
a pele em tratamento;
- Proteja a pele da luz solar até um ano depois do fim do 
tratamento (protetor fator 60, com uma blusa ou camiseta);
- Dê preferência às roupas feitas de algodão. Não use tecidos 
sintéticos do tipo nylon, lycra, cotton ou tecidos mistos com 
muita fibra sintética;
- Evite usar roupas apertadas (soutiens, camisas com 
colarinhos, calças jeans, etc);
- Tome bastante líquido;
- Faça diversas refeições leves ao longo do dia; 
- Avise imediatamente o médico se observar lesões na pele 
ou tiver febre.

Lembre-se: 
- Os pacientes submetidos à radioterapia externa não ficam 
radioativos e podem ter contato com seus familiares 
normalmente. Mesmo após cada sessão de braquiterapia, 
não há risco de exposição a terceiros;
- Informe seu médico se você já fez radioterapia 
anteriormente;
- As mulheres devem se certificar de que não estão grávidas;
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- Caso não haja alívio dos sintomas causados pelos efeitos 
colaterais até 20 dias após a última sessão, comunique seu 
médico radioterapeuta;
- Sempre comunique o que estiver sentindo para sua equipe 
de tratamento, a fim de reduzir os efeitos indesejáveis da 
radioterapia;
- Procure não faltar às sessões de tratamento porque a 
diminuição inadvertida do número de sessões planejadas 
representa uma menor chance de cura para o paciente.

A quimioterapia age…

…dest ru indo as  cé lu las  
cancerígenas, fazendo com que 
o  c r e s c i m e nto  e / ou  a  
multiplicação celular paralisem.

Durante o tratamento, as 
células saudáveis também podem ser danificadas, 
especialmente aquelas que se dividem rapidamente. Essa 
destruição de células saudáveis é que provoca os efeitos 
colaterais. Estas células geralmente se refazem após a 
quimioterapia.

Algumas medicações agem melhor em associação do que 
sozinhas, por isso duas ou mais drogas são dadas ao mesmo 
tempo. Isto chama-se quimioterapia combinada.

A quimioterapia pode…
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…curar, controlar ou aliviar os sintomas do câncer.

Algumas vezes a quimioterapia é o único tratamento que o 
paciente recebe, mas frequentemente ela é usada 
juntamente com a cirurgia, radioterapia, e/ou terapia 
biológica para:
- Diminuir o tumor antes da cirurgia ou radioterapia;
- Ajudar a destruir qualquer célula cancerígena que pode 
eventualmente ter permanecido após a radioterapia ou 
cirurgia;
- Fazer com que a radioterapia ou a terapia biológica 
funcionem melhor;
- Ajudar na destruição do câncer se o mesmo recorrer ou 
espalhar-se para outras partes do corpo.

Cuidados durante o tratamento com quimioterapia

Nos dias da quimioterapia você deverá sentir-se o mais 
confortável possível!

Na véspera:
- Tome bastante líquido;
- Alimente-se bem, de forma saudável e sem excessos;
- Evite situações de estresse, desgaste físico e ambientes 
turbulentos, pois você merece condições adequadas para 
um tratamento sereno e seguro;
- Durma bem;
- Programe o seu dia de tratamento (transporte, companhia, 
afazeres domésticos e compromissos inadiáveis);
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- Escolha roupas confortáveis;
- Tome a medicação indicada, quando necessário.

No dia da aplicação e até dois dias depois:
- Não venha em jejum para a aplicação;
- Prefira alimentos de fácil digestão;
- Não passe muito tempo sem se alimentar. Coma em 
pequena quantidade e com mais frequência;
- Evite desgaste físico intenso.

No intervalo entre uma aplicação e outra:
- Procure aproximar-se da sua rotina normal e coloque suas 
pendências em dia;
- Reforce a alimentação. Mantendo-se bem nutrido você 
aumenta as defesas do seu organismo e aumenta as chances 
do seu tratamento;
- Procure consumir alimentos ricos em proteínas (carne, ovos, 
etc.) e alimentos ricos em ferro (feijão, beterraba, mel, 
espinafre, berinjela, caldo de cana).

Acompanhe o tratamento:  
Você tem importância fundamental na qualidade de seu 
tratamento. Observe o calendário do seu tratamento, 
realização de exames, consultas de rotina, cuidados antes e 
após a quimioterapia.

Alimentação

- Uma boa alimentação é muito importante para o seu 
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tratamento. Se alimentando 
bem você suportará melhor 
os efeitos da quimioterapia;
- No período do tratamento 
busque se alimentar de 
forma saudável. Opte por 
a l i m e n t o s  r i c o s  e m  
vitaminas e minerais, como 
frutas e verduras;
- Ingira alimentos integrais e cereais (pães, massas, arroz, 
aveia e linhaça), pois são fontes de carboidrato, fibras e 
minerais;
- Evite ao máximo consumir alimentos ricos em gordura, 
açúcar, sal, álcool e alimentos defumados ou artificiais. Prefira 
os produtos orgânicos;
- Coma em pequenas quantidades e várias vezes ao dia;
- Consuma pelo menos 2 litros de líquido ao dia. Você pode 
ingerir água, chá, suco, vitaminas, água de coco e outros, mas 
evite bebidas alcoólicas e artificiais;
- Ingira uma quantidade variada de alimentos todos os dias, 
assim você consumirá todos os nutrientes de que necessita;

O Centro de Oncologia Unimed Chapecó disponibiliza o 
atendimento de uma nutricionista para sanar dúvidas, dar 
orientações e elaborar cardápios adequados para você. 
Informe-se com seu médico e com os enfermeiros para que 
eles possam encaminhá-lo.
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Alimentos Permitido Proibido

Leite

- Leite pasteurizado e fervido; 
- Leite longa vida (esterilizado);
- Leite em pó (embalagem de lata);
- Iogurtes pasteurizados.

- Leite não pasteurizado ou 
n ã o  e s t e r i - l i z a d o ;
- Iogurtes com lactobacilos vivos.

Produtos Lácteos

- Queijos pasteurizados e industria-
lizados fatiados na origem (fatia-dos 
e embalados na indústria);
- Achocolatados pasteurizados 
embalados individualmente;
-  Mante iga, requei jão, le i te 
condensado, creme de leite ou nata 
industrializada;
- Sorvete industrializado em pote ou 
embalagem individual.

-  Qualquer al imento citado 
produzido no sistema artesanal ou 
caseiro e porcionados à granel (em 
balcão).

- Pó para pudim em pequenas 
embalagens;
- Balas e chocolates embalados na 
origem.

- Alimentos porcionados à granel;
- Chocolates caseiro tipo artesanal.

Sobremesas e doces

- Peixe; Frango; Gado; Miúdos; 
Suíno

- Peças defumadas e curadas 
(charque, pertences de suíno, 
bacalhau) e preparações mal 
passadas.

Carnes 

- Cozidos, assados, fritos (gema e 
clara devem estar sólidos).

- Preparações onde qualquer parte 
do ovo esteja crua (merengue, 
gemada, maionese, ovo quente).Ovos e preparações com ovos 

- Presunto magro, peito de peru ou 
frango e blanquet de peru fatiado e 
embalado na origem.

- Apresuntado, salsicha, salsichão, 
salame, mortadela, morcilha, patê, 
linguiça.Embutidos 

-  Pães a granel , qualquer 
preparação com recheios ou 
coberturas com creme, doce de 
leite, ovos, carne, palmito, gergelim. 

- Pães simples sem recheios e 
coberturas embalados na origem.Produtos de padaria/

 confeitaria/ lancheria

- Água fervida, filtrada ou mineral, 
chá, café, refrigerante, sucos 
pasteurizados. Adquirir pequenas 
embalagens. 

- Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, 
destilados).Bebidas

Frutas e outros vegetais
- Cozidos, assados, fritos. - Crus.



Efeitos colaterais

Durante a quimioterapia são utilizados medicamentos que 
atingem tanto as células doentes como as normais. Por esse 
mot ivo, acabam ocor rendo a lgumas reações  
desconfortáveis. Lembramos que esses efeitos variam de 
pessoa para pessoa, pois dependem do tipo de 
medicamento usado e da predisposição do indivíduo. 

Esses efeitos que são tão indesejáveis vão desaparecendo 
gradativamente, pois com o passar do tempo, as células 
sadias do organismo vão se recompondo. Entre os efeitos 
indesejáveis podemos citar:

Náuseas e Vômitos

Podem ocorrer principalmente nos dias seguintes à infusão. 
A frequência, intensidade e quantidade de dias que esses 
sintomas aparecem dependem das medicações utilizadas.

Sugerimos algumas ideias e alterações na dieta, a fim de 
reduzir a frequência e amenizar o sintoma:

- Tome os medicamentos conforme a prescrição médica;
- Evite deixar o estômago totalmente vazio ou cheio. É 
indicado ao paciente que realize diversas refeições durante o 
dia, em pequenas quantidades;
- Prefira ingerir líquidos em momentos distantes das 
refeições;
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- Coma e beba devagar;
- Mastigue bem todos os alimentos para favorecer a 
digestão;
- Ingira com moderação ou evite alimentos muito doces, 
temperos fortes, frituras e comidas gordurosas (esta dica 
também vale para os dias que antecedem a quimioterapia);
- Busque ingerir alimentos mornos ou na temperatura 
ambiente;
- Pela manhã, prefira ingerir alimentos secos (torradas, 
cereais, biscoitos e bolos sem recheio);
- Ingira líquidos que sejam de sua preferência (sucos naturais, 
água de coco, vitaminas, etc.);
- Evite permanecer em ambientes com cheiros 
desagradáveis e fortes, como fumaça de cigarro, perfumes 
fortes e alimentos;
- Após as refeições, evite deitar com o estômago cheio;
- Dê preferência aos alimentos salgados e frios; 
- Vista roupas confortáveis;
- Caso você apresentar episódios de vômito, procure usar um 
pano que possa ser jogado fora. O vômito pode conter 
medicação, considerada tóxica.

Aftas e feridas na boca (mucosite, estomatite)

Caracterizada por lesão na cavidade oral ou esofágica, pode 
apresentar desde pequenas feridas até lesões mais 
generalizadas e infectadas.

Realize os seguintes cuidados:
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- Procure ingerir alimentos de consistência macia e pastosa 
(pudim, gelatina, sorvete, purê, sopas, cremes, mingau, etc) 
com pouco sal;
- Não ingira bebidas alcoólicas e evite consumir alimentos 
ácidos (laranja, limão, abacaxi), assim como alimentos muito 
secos, duros, picantes ou muito quentes;
- Mantenha os lábios umedecidos fazendo uso de protetor 
labial (manteiga de cacau);
- Realize bochecho diário com chá de malva para prevenir a 
ocorrência de mucosite (afta), ou faça bochechos com 
bicarbonato de sódio – dilua uma colher de sopa em um 
copo com água;
- Conserve a boca sempre bem limpa e evite creme dental 
com alto teor de sal ou álcool;
- Evite o uso de fio dental nesse período e prefira usar uma 
escova de dentes com cerdas macias;
- Beba muito líquido;
- Use canudos para ingerir líquidos;
- Dê preferência aos enxaguantes orais sem álcool.

Falta de apetite

É muito comum durante o tratamento o paciente não sentir 
vontade de comer. Siga algumas dicas que temos para você:

- Caso tenha dificuldade em ingerir alimentos sólidos, tente 
alimentos líquidos como vitaminas de frutas batidas com 
leite, sucos de fruta natural, sorvetes e iogurtes;
- Utilize temperos diferentes no preparo dos alimentos;
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- Não tome líquido durante as refeições;
- Procure variar o cardápio com alimentos que você mais 
gosta;
- Sopas de legumes e hortaliças podem ser bem atraentes e 
apetitosas;
- Varie o cardápio, quanto mais colorido melhor.

Boca seca (xerostomia)

A boca seca é uma complicação comum decorrente do uso 
de alguns quimioterápicos e radioterapia de cabeça e 
pescoço.

- É indicado ao paciente ingerir líquido em pequenas 
quantidades, várias vezes ao longo do dia para manter uma 
hidratação adequada;
- Melhore a mastigação dos alimentos;
- Evite o consumo de alimentos duros, crocantes, picantes e 
secos;
- Acrescente molhos e caldos nas preparações;
- Balas e gomas de mascar sem açúcar são indicados para 
estimular a salivação;
- Alimentos com sabores acentuados como limão e gengibre 
também são indicados para estimular a salivação.

Alteração de paladar

Alimentos muito quentes ou muito gelados devem ser 
evitados. Em muitos casos são substituídos talheres de metal 
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por de plástico, pois o metal influencia no sabor dos 
alimentos. 

Pode-se realizar um bochecho antes das refeições, 
principalmente se tiver ingerido alguma medicação.

Dor ou dificuldade para engolir (disfagia)

Alguns procedimentos de tratamento podem causar dor 
para deglutir e consequentemente reduzir a ingestão 
alimentar. É comum a boca e a garganta ficarem doloridas e 
engolir parece uma tarefa impossível. Nestas situações é 
recomendado:

- Melhorar o fracionamento das refeições, de 6 a 8 vezes por 
dia;
- Alterar a consistência dos alimentos;
- Incluir líquidos que ofereçam maior aporte calórico-
energético;
- Utilizar bebidas com temperatura fria ou gelada;
- Diminuir o uso de sal nas refeições.

Nos casos de disfagia é importante o acompanhamento 
de um fonoaudiólogo para se determinar as modificações 
necessárias na consistência da dieta a ser oferecida e se há 
comprometimento do mecanismo de deglutição.
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Diarreia

Se você estiver apresentando episódios de diarreia, obtenha 
os seguintes cuidados:
- Consuma alimentos em pequena quantidade e com maior 
frequência;
- Evite ingerir frutas e verduras cruas;
- Ingira líquidos a fim de repor as perdas;
- Evite bebidas gasosas;
- Diminua ao máximo alimentos hiperfermentativos (repolho, 
feijão, brócolis, couve-flor, doces, condimentados, nozes), 
pois esses podem formar gases e provocar cólicas;
- Evite a ingestão de chá preto, café, refrigerantes e álcool, 
pois eles irritam ainda mais a mucosa intestinal;
- Diminua a ingestão de leites e derivados;

Fique atento! Se ocorrer mais do que 3 episódios de fezes 
líquidas ao dia, entre em contato com seu médico ou 
enfermeiro. 

Receita – Coquetel Obstipante

Ingredientes:
200 ml de água de coco gelada;
1 unidade de maçã ( pequena);
2 folhas de hortelã;
1 colher de chá de amido de milho;
10 gramas de Glutamina. 
Cubos de gelo à vontade
18



Modo de fazer:
Bata tudo no liquidificador e beba bem gelado.

Constipação Intestinal

Se você estiver constipado, realize os seguintes cuidados:
- Beba líquido em abundância;
- Procure ingerir alimentos ricos em fibras como verduras e 
frutas cruas (laranja com bagaço, mamão, ameixa seca, figo e 
damasco) e cereais integrais;
- Se você puder, procure realizar algumas atividades físicas, 
como caminhada;
- O uso de laxantes só pode ser feito mediante prescrição 
médica;
- Se a constipação persistir por mais de três dias, entre em 
contato com seu médico ou enfermeiro. 

Receita – Coquetel Laxativo

Ingredientes:
200 ml de suco de laranja natural sem açúcar;
3 ameixas pretas sem caroço;
1 colher de sopa de farinha de aveia;
1 colher de sopa de gérmen de trigo;
5 ml de óleo de milho;
1 xícara ( 60 gramas) de mamão picado. 
Cubos de gelo à vontade
Modo de fazer:
Bata tudo no liquidificador e beba bem gelado.
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Anemia

É a redução das células vermelhas do sangue, responsáveis 
por levar oxigênio as demais células do organismo. A anemia 
pode deixá-lo com sensação de cansaço, desconforto 
respiratório, fraqueza, desânimo e dores nas pernas. Por isso:

- Durma bem à noite e procure repousar durante o dia;
- Não faça esforço além da sua capacidade;
- Procure relaxar e repousar;
- Faça uma dieta balanceada, buscando ingerir carnes 
vermelhas, feijão, legumes e verduras de cor escura;
- Para melhorar a absorção é necessário acrescentar 
alimentos ricos em vitamina C, como laranja, limão, cenoura, 
tomate.

Plaquetopenia

As plaquetas são as células responsáveis pela coagulação do 
sangue.  Por este motivo, é possível o paciente oncológico 
apresentar manchas na pele e sangramentos (urinário, fecal, 
ocular ou nasal). Dessa forma:

- Não ingira bebida alcoólica;
- Utilize escova dental macia, evitando assim a ocorrência de 
sangramento. Em caso de plaquetas baixa ou sangramento 
da gengiva, não usar escova de dente e sim realizar apenas 
bochechos;
- Faça a higiene das narinas delicadamente e evite friccionar 
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ou forçar;
- Tenha muito cuidado ao manusear facas, agulhas, tesouras 
e demais objetos perfurocortantes;
- Evite se expor à atividades em que você possa se queimar, 
como na cozinha ou com o ferro de passar;
- Evite fazer esforço físico.

Leucopenia
 
É a diminuição do número de leucócitos, que são as células 
responsáveis pela defesa do organismo. Assim, a leucopenia 
acaba deixando o organismo vulnerável à ação de 
microrganismos como bactérias, fungos e vírus.
Portanto, na diminuição destas células, é importante seguir 
algumas recomendações:

- Evite locais fechados ou que sejam muito movimentados;
- Lave as mãos com frequência, especialmente antes das 
refeições e após utilizar o banheiro;
- Mantenha a área genital sempre limpa;
- Procure não retirar cutículas, que são uma proteção natural 
do organismo;
- Utilize preferencialmente barbeador elétrico para evitar 
lesões e cortes na pele;
- Não pressione ou arranhe espinhas e pústulas;
- Evite contato com pessoas que possuem sintomas de 
resfriado ou gripe;
- Tome banhos mornos com esponjas macias e sabão neutro;
- Use luvas de proteção quando lidar com plantas ou banhar 
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animais;
- Comunique seu médico antes de tomar qualquer vacina;
- Ingira sempre água mineral, fervida ou filtrada; 
- Lave bem os alimentos, evite frutas e verduras cruas, frutas 
cristalizadas e oleaginosas cruas, frutas de casca fina e/ou 
difíceis de higienizar;
- Evite iogurtes e embutidos, ovos crus e carnes mal passadas, 
ervas e temperos desidratados que não passaram pelo 
processo de cocção, queijo branco não pasteurizado e ricota 
crua.

Problemas na Pele e Unhas

Alguns medicamentos podem causar escurecimento da pele 
e unhas, especialmente quando exposta a raios solares. Isso 
pode ocorrer em algumas semanas após a aplicação de 
quimioterapia e desaparece em torno de 3 a 4 meses após o 
término do tratamento. 

- Use sempre protetor solar com FPS 30 ou superior;
- Procure não se expor ao sol das 10 às 16 horas;
- Use chapéu ou boné para proteger a face e a cabeça;
- Mantenha a pele hidratada, usando cremes sem álcool;
- Use roupas frouxas, evitando assim, irritar ou apertar a pele;
- Mantenha as unhas curtas e evite pinturas que podem 
agredi-las ainda mais (elas podem ficar ressecadas e fracas 
durante o tratamento);
- Evite retirar as cutículas.
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Perda de Cabelo (Alopécia)

Não são todos os quimioterápicos que provocam queda de 
cabelo, mas quando houver, esse efeito pode ocorrer em 
todo o corpo, sendo mais comum na cabeça. Algumas 
pessoas não apresentam perda de cabelo, mas os fios podem 
mudar de cor ou textura. Lembre-se que o cabelo crescerá 
novamente após o término do tratamento.

- Use shampoo neutro e condicionador suave;
- Evite o uso de secadores;
- Durma com os cabelos sempre secos;
- Evite prender os cabelos;
- Evite o uso de tinturas;
- Procure usar cabelos curtos;
- Use chapéu e evite o cloro das piscinas.

Cuidados com o Cateter Totalmente Implantável

Quando é feito o diagnóstico de um tumor, a maioria dos 
pacientes necessita colocar um cateter para fazer as 
aplicações de quimioterapia. O cateter é uma espécie de 
“pequeno tubo” colocado em uma grande veia próxima ao 
coração. A colocação do cateter é importante, pois as drogas 
utilizadas são muito “fortes” e se feitas em veias periféricas 
(nos braços) podem danificar e provocar lesões como 
hematomas e inflamações, podendo estas serem 
irreversíveis a longo prazo.
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O cateter totalmente implantável é colocado em uma veia 
calibrosa, normalmente abaixo da clavícula, com anestesia 
local, sendo que a confirmação da correta posição é 
verificada por meio de Raio-X. Ele pode durar até cinco anos, 
mas o tempo ideal de permanência deverá ser discutido 
com seu médico.

Sugere-se que a região onde está implantado o cateter seja 
depilada, para melhor higiene.

Lembre-se: Quando o cateter não estiver sendo usado para 
quimioterapia, ele deverá ser heparinizado, periodicamente, 
a cada 45 a 60 dias.

Sentimento do Paciente e a Quimioterapia

A Quimioterapia é uma trajetória difícil a ser seguida, pois 
além dos efeitos colaterais, também traz consigo muitas 
incertezas. Mas lembramos que ela é uma importante aliada 
para a sua recuperação e cuidar das emoções é tão 
importante quanto cuidar do 
físico.

O câncer pode ser considerado 
um fenômeno não só biológico, 
mas também psicológico e 
social, pois pode acarretar 
isolamento, negação da doença 
e uma resistência muito forte 
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frente ao tratamento. 

É bastante comum a pessoa sentir desânimo, medo, raiva e 
tristeza. Esses sentimentos são normais e compreensíveis, 
mas se muito acentuados, podem se tornar um obstáculo 
em seu tratamento. 

Receber o diagnóstico de câncer leva o indivíduo a enfrentar 
um processo de grandes alterações na rotina de sua vida. 
Portanto, algumas atitudes são importantes frente ao 
diagnóstico: 

- Diminuir o nível de ansiedade frente à doença;
- Desmistificação do preconceito que envolve o câncer;
- Maior qualidade das relações afetivas do paciente frente à 
família;
- Adesão dos programas sobre qualidade de vida (mudança 
de hábitos com relação à alimentação, sono, lazer, etc.);
- Diminuição dos níveis de estresse.

O principal objetivo do serviço é oferecer ao paciente e sua 
família um tratamento humanizado por meio do apoio 
emocional, que lhes permite enfrentar a doença, 
melhorando a qualidade de vida em todos os estágios, desde 
a prevenção, diagnóstico, tratamento, cura e/ou cuidados 
paliativos. É muito importante que o paciente se envolva 
integralmente com o tratamento desde o início, sendo um 
participante ativo no seu processo de cura.
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Um profissional da área da psicologia pode ajudá-lo a 
entender e a enfrentar esse momento, bem como as 
mudanças que acabam ocorrendo em sua vida. Também 
podemos encaminhá-lo para atendimento psicológico. Basta 
conversar com a equipedo Centro de Oncologia e 
Hematologia.

Sempre que achar necessário faça perguntas e tire suas 
dúvidas com seu médico ou equipe de enfermagem. 

Se você é uma pessoa religiosa, a oração e as práticas 
religiosas podem lhe ajudar muito nesse momento. 

Orientações Gerais

Bebidas Alcoólicas: devem ser evitadas, pois podem interagir 
com os medicamentos usados no tratamento. Ele pode 
reduzir os efeitos esperados e potencializar os efeitos 
colaterais;

Atividades Físicas: não há contraindicação para a realização 
de exercícios físicos. Na verdade, você pode se sentir menos 
disposto e por precaução, deve cuidar para não forçar suas 
condições físicas;

Trabalho: a maioria dos pacientes pode e deve continuar 
trabalhando enquanto estiver em tratamento, a não ser que 
suas atividades sejam muito pesadas e exijam muito de sua 
condição física;
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Relações Sexuais: o tratamento pode provocar tensões 
físicas e emocionais, o que pode estar ligado não apenas aos 
efeitos colaterais, mas também às mudanças no ritmo de 
vida, alimentação, trabalho e ansiedade em relação à saúde e 
à família. Tais aspectos juntos podem contribuir para uma 
diminuição no interesse sexual. Mas ressaltamos que a 
quimioterapia não o impede de manter uma vida sexual 
ativa;

Ciclo Menstrual: a produção de hormônios pode reduzir 
temporariamente durante o tratamento, o que provoca 
alterações no ciclo menstrual, podendo até interromper 
completamente a menstruação; 

Gravidez: durante o tratamento deve-se evitar a gravidez, 
pois há risco de má formação do bebê. Deve-se usar 
proteção para não engravidar. Informe-se com a equipe em 
relação aos métodos contraceptivos;

Uso de outros medicamentos: alguns medicamentos podem 
interferir no tratamento quimioterápico, até mesmo os 
homeopáticos e “naturais”. Devido a isso, consulte sempre o 
seu médico antes de fazer uso de qualquer medicamento;

Tratamento Odontológico: antes de realizar qualquer 
procedimento odontológico, informe-se com seu médico 
qual a melhor conduta a seguir.
Direitos do paciente com câncer
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- Liberação do FGTS e do PIS/PASEP – aproveite para 
requerer a liberação de ambos juntamente, pois são 
necessários basicamente os mesmos documentos e a 
solicitação é feita na mesma unidade da Caixa Econômica 
Federal;
- Compra de veículos adaptados ou especiais – o portador de 
câncer que tem alguma sequela limitante da doença poderá 
adquirir um veículo adaptado com desconto de impostos. 
Além disso, o interessado deverá requerer:
o Isenção do IPI;
o Isenção do IOF (caso o veículo seja financiado);
o Isenção do ICMS; e; 
o Isenção do IPVA.
- Quitação de financiamento de imóvel pelo sistema 
financeiro de habitação – desde que esteja inapto para o 
trabalho e que a doença determinante da incapacidade 
tenha sido adquirida após a assinatura do contrato de 
compra do imóvel.
- Isenção do imposto de renda na aposentadoria – os 
rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão, mesmo 
que recebidos acumuladamente, não sofrem tributação.
- Aposentadoria por invalidez – possui direito ao benefício o 
segurado que for considerado incapaz de trabalhar e não 
esteja sujeito a reabilitação para o exercício de atividade que 
lhe garanta subsistência, independentemente de estar 
recebendo ou não auxílio-doença.
- Assistência permanente – acréscimo de 25% na 
aposentadoria por invalidez do segurado do INSS que 
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necessitar de assistência permanente de outra pessoa ou 
seja, um cuidado a critério da perícia médica.
- Auxílio-doença – benefício mensal a que tem direito o 
segurado inscrito no Regime Geral de Previdência Social 
(INSS) quando fica incapaz para o trabalho (mesmo que 
temporariamente) em virtude de doença.
- Amparo assistencial ao idoso e ao deficiente – é o benefício 
que garante um salário mínimo mensal ao portador de 
câncer com deficiência física, incapacitado para o trabalho, 
ou ao idoso com idade mínima de 67 anos que não exerça 
at ividade remunerada. É preciso comprovar a 
impossibilidade de garantir seu sustento e que sua família 
também não tem essa condição.
- Serviço de reabilitação profissional para trabalhador com 
previdência – tem por objetivo oferecer aos segurados 
incapacitados para o trabalho (por doença ou acidente) os 
meios de reeducação ou readaptação profissional para seu 
retorno ao mercado de trabalho.
- Passe livre interestadual – refere-se ao transporte coletivo 
interestadual por ônibus, trem ou barco, incluindo o 
transporte interestadual semiurbano, mas sem direito a 
acompanhante – Lei Federal 8.899/94. 
- Cirurgia de reconstrução mamária – toda mulher que teve 
uma ou ambas as mamas amputadas ou mutiladas em 
decorrência do tratamento do câncer tem direito à 
realização de cirurgia plástica de reconstrução mamária, 
quando devidamente recomendada pelo médico 
responsável.
- Serviço de atendimento ao consumidor em caráter 
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preferencial.
- Andamento judiciário prioritário.
- Prioridade de atendimento em estabelecimentos 
comerciais e bancários.
- Seguro de vida – verifique se seu contrato de seguro 
contempla indenização por invalidez permanente total ou 
parcial, pois muitas vezes o câncer pode gerar deficiências 
físicas que se enquadram em invalidez permanente total ou 
parcial.
- Previdência privada – alguns planos contemplam a 
modalidade de Renda por invalidez permanente total ou 
parcial, verifique se essa modalidade está incluída no seu 
contrato.

Urgências Médicas

- Febre (maior ou igual a 37,8ºC);
- Falta de ar de início súbito ou recente;
- Convulsões;
- Dor de aparecimento recente ou não controlada com 
medicação;
- Manchas ou placas avermelhadas no corpo;
- Sensação de dor ou ardência ao urinar;
- Diminuição de força nas pernas ou dificuldade para andar 
de aparecimento recente;
- Náuseas e vômitos que não permitam a ingestão de 
alimentos e líquidos;
- Diarreia com mais de 3 episódios em 24h;
- Sangramentos que demoram a estancar;
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- Em casos de perda de consciência, convulsões ou 
desconforto respiratório de grande intensidade, o paciente 
deve se dirigir ao pronto atendimento mais próximo. O 
contato com nossa equipe deve ser feito após o 
atendimento médico inicial.
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Minhas Medicações
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O Centro de Oncologia e Hematologia Unimed Chapecó 
atende nos seguintes horários: 

De 2ª a 6ª feira das 7h40 às 12h e das 13h20 às 18h

Telefone de Contato:
(49) 3322-2191
(49) 3323-1235

Sobreaviso Médico – Final de semana e Feriado:
(49) 9987-0675





Rua Israel, 770 D | B. Santa Maria
Fone: (49) 3322.2191 | SAC 0800 644 1800

www.unimedcoop.br/chapeco

Chapecó

Centro de Oncologia e Hematologia
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