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Gostaríamos
de te ouvir!

Sua opinião é muito importante para
a melhoria contínua de nossos serviços

e atendimento.   :)

Participe da nossa pesquisa
de satisfação!   :D

Clique para começar

Atenciosamente,

Equipe CEON ABC

Este Manual Oncológico tem o objetivo orientar você e seus 

familiares sobre o tratamento oncológico e suas consequências.

Contém informações quanto aos possíveis efeitos colaterais 

decorrentes do tratamento para que, conhecendo-os bem, você 

saiba qual atitude tomar e tenha uma melhor qualidade de vida. 

Também constam informações sobre nosso funcionamento, 

serviços e práticas que visam ao seu bem-estar e à sua recuperação. 

É importante que seja lido com atenção e, em caso tenha dúvidas, 

estamos à disposição para esclarecimentos.

Olá!  :)
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Qualidade e segurança 
do paciente
Nossa preocupação com a qualidade do atendimento ao nosso paciente se 

resume em proporcionar um ambiente seguro e uma assistência integral. 

Para tal, buscamos as melhores práticas mundiais. Somos acreditados pela 

ONA – Organização Nacional de Acreditação, uma entidade não 

governamental e sem fins lucrativos que certifica a qualidade de serviços 

de saúde no Brasil, com foco na segurança do paciente. A metodologia da 

ONA é reconhecida pela ISQua (International Society for Quality in Health 

Care), associação parceira da OMS (Organização Mundial da Saúde) e que 

tem como objetivo promover um processo constante de avaliação e 

aprimoramento nos serviços de saúde e, dessa forma, melhorar a 

qualidade da assistência no País. 

Com a certificação, o CEON pauta a assistência prestada aos seus pacientes 

em protocolos e ações padronizadas que traduzem a excelência no 

atendimento. 

Seguimos metas internacionais de segurança, preconizadas pela OMS – 

Organização Mundial de Saúde:

• Identificação correta do paciente; 

• Comunicação efetiva entre os profissionais envolvidos no cuidado; 

• Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos; 

• Higienização das mãos; 

• Prevenção de quedas dos pacientes.
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Direitos 
do paciente
Segundo a Lei Estadual nº 10.241, de 17 de março de 1999, que dispõe 

sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no 

Estado de São Paulo.

1.  Ter atendimento digno, atencioso e respeitoso, sem preconceito de raça, 

credo, cor, idade, sexo, diagnóstico ou qualquer outra forma de 

intolerância; 

2.  Ser identificado por seu nome e sobrenome. Não ser identificado 

somente por meio de números ou de forma desrespeitosa ou 

preconceituosa;

3.  Identificar o profissional que lhe presta assistência por meio do uso de 

crachá com o nome completo, função e nome da instituição, o qual deve ser 

mantido em local visível; 

4.  Receber informações claras, objetivas, compreensíveis, adaptadas à sua 

condição e aos esclarecimentos necessários; 

5.  Consentir ou recusar, de forma livre e esclarecida, sua proposta de 

tratamento; 

6.  Revogar o consentimento anterior a qualquer instante, por decisão livre, 

consciente e esclarecida, sem que lhe sejam imputadas sanções morais ou 

legais; 

7.  Ter uma segunda opinião médica; 

8.  Ter um prontuário de forma legível e poder consultá-lo de acordo com a 

legislação vigente, com observação ao Código de Ética Médica e às normas 

da instituição;
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9.  Receber as receitas com o nome genérico do medicamento (nome do 

princípio farmacológico). As receitas devem ser esclarecidas pela equipe de 

saúde e serem legíveis, conter todos os dados necessário, como nome do 

medicamento, dose, posologia, quantidade de caixas, nome legível do 

médico, CRM e data; 

10.  Receber, sempre que solicitar, toda e qualquer informação sobre os 

medicamentos que lhe serão administrados; 

11.  Ter resguardo de sigilo médico pela equipe que lhe assiste desde que não 

acarrete riscos a terceiros ou à saúde pública; 

12.  Manter sua privacidade para a realização dos procedimentos 

necessários; 

13.  Ter respeitada sua crença espiritual e religiosa; 

14.  Ser atendido pela equipe do CEON de forma atenciosa e esclarecedora; 

15.  Ter a presença de um acompanhante durante seu tratamento.
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Responsabilidades 
do paciente
1.  Dar informações precisas, completas e acuradas sobre o seu histórico de 

saúde, doenças prévias, procedimentos médicos anteriores e outros 

problemas relacionados à sua saúde; 

2.  Informar aos profissionais responsáveis pelo seu tratamento as 

mudanças inesperadas de seu estado de saúde durante o tratamento; 

3.  Seguir as instruções recomendadas pela equipe multiprofissional que o 

assiste, sendo responsável pelas consequências de sua recusa a segui-las;



4. Providenciar os documentos necessários para as devidas autorizações 

junto ao plano de saúde, quando for o caso; 

5. Respeitar os direitos dos demais pacientes, acompanhantes, 

colaboradores e prestadores de serviço da instituição; 

6. Participar do seu plano de tratamento e de alta.
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O que é câncer?
As células do nosso corpo crescem e dividem-se de maneira organizada, 

passando por ciclos para crescimento e produção de novas células. No 

câncer, este processo escapa ao nosso controle, havendo multiplicação 

desordenada, formando um tumor. Essas células podem se espalhar pelos 

tecidos sadios do corpo, invadindo outros órgãos através da corrente 

sanguínea, vasos linfáticos, formando novos tumores, chamados de 

metástases.

O que é 
quimioterapia?
É um tipo de tratamento em que são utilizados medicamentos para 

combater o câncer que, em sua maioria, são aplicados na veia, podendo 

também ser administrados por via oral, intramuscular, subcutânea, tópica 

e intratecal. Estes medicamentos se misturam com o sangue e são levados 

a todas as partes do corpo, destruindo as células doentes que formam o 

tumor e impedindo que se espalhem pelo corpo. 
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Como é administrada
a quimioterapia?
Via oral: 

Através de cápsulas ou comprimidos dados pela boca, esta é a via mais 

confortável para o paciente. Atualmente existes hormonioterapias, 

quimioterapias e drogas direcionadas a alvos moleculares que utilizam 

esta via.

Via endovenosa: 

Neste caso a medicação é administrada através de uma veia ou de um 

cateter ou dispositivo ligado a uma veia. Esta é a maneira mais rápida para 

que uma droga seja distribuída para todos os órgãos e tecidos através do 

sangue.

Via intramuscular: Consiste em uma injeção no músculo. Esta é uma via 

desconfortável (dolorida) e por isso reservada para a administração de 

poucas medicações. 

Via subcutânea: 

Consiste em uma injeção na camada de gordura logo abaixo da pele. Neste 

caso geralmente é feita no braço ou na barriga.

Via intravesical: 

Reservada para alguns casos de câncer na bexiga, trata-se da 

administração do medicamente através de uma sonda para dentro da 

bexiga.

Via intratecal: 

Consiste na administração do medicamento na coluna espinhal, para 

atingir o líquido que banha o cérebro e os nervos. Esta via é raramente 

utilizada para os pacientes com risco ou diagnóstico de comprometimento 

das meninges pelo câncer.



oncologiaabc.com.br

Como é feito
o tratamento?
Após a consulta médica e/ou liberação dos exames laboratoriais, sua 

quimioterapia será marcada e você receberá orientações do enfermeiro 

sobre seu tratamento, de acordo com a prescrição médica. O tratamento 

será administrado por profissionais capacitados da equipe de 

enfermagem.

Periodicidade
do tratamento
A duração do tratamento, o número de ciclos e os intervalos entre eles vão 

depender do tipo de câncer, do estágio da doença e as condições de saúde 

do paciente. É importante entender que o regime de tratamento é 

adaptado para cada caso, por isso o médico é a pessoa certa para responder 

qualquer dúvida a este respeito.

Dor e quimioterapia
A única dor que o paciente deverá sentir é a da “picada” da agulha na pele, 

no momento de puncionar a veia para a realização da quimioterapia. Certos 

remédios podem causar, em algumas situações, uma sensação de 

desconforto, ardência, queimação, placas avermelhadas na pele e coceira. 

O paciente deve avisar imediatamente ao profissional que estiver lhe 

atendendo se sentir qualquer um desses sintomas.
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Mudanças 
da vida
A sua rotina não precisa mudar com o tratamento quimioterápico. Você 

pode continuar mantendo suas atividades de trabalho e lazer. Porém, nos 

primeiros dias, sentirá necessidade de descansar. Evite aglomerações, 

prefira os ambientes arejados e com boa ventilação. Se o tratamento 

estiver interferindo em suas atividades do dia a dia, converse com o seu 

médico.

Atividade
sexual
Você poderá continuar mantendo suas atividades sexuais normalmente. 

Porém, é fundamental que utilize preservativos para prevenir infecções, 

caso esteja com a imunidade baixa, e gravidez, pois os medicamentos 

podem causar malformação fetal. 

Fertilidade 
e menstruação
A quimioterapia pode causar suspensão temporária da menstruação. Após 

o término da terapia, o ciclo menstrual pode retornar ou não ao normal. 

Converse com o médico responsável pelo seu tratamento
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Vacinação
Boa parte das vacinas podem e devem ser aplicadas em pacientes 

oncológicos, no entanto não são todas, portanto converse com seu médico 

antes de recebê-las. 

Uso de outros
medicamentos
Nunca tome remédios sem orientação médica, pois eles podem interferir 

no seu tratamento. Se você faz uso de alguma medicação, deve comunicar 

ao médico. Não fique sem tomar as medicações prescritas antes e após a 

quimioterapia.

Como são eliminados
os quimioterápicos?
Alguns medicamentos são eliminados principalmente através da urina, 

mas também pelas fezes, vômito, suor, lágrimas e sêmen. Outros 

quimioterápicos são metabolizados pelo organismo.



EFEITOS
COLATERAIS

Nem todos quimioterápicos provocam queda de cabelo, mas alguns deles 

interferem na multiplicação das células que dão origem ao cabelo, 

provocando uma queda que pode ser parcial ou total. A queda dos cabelos 

geralmente começa por volta do 15° dia após a aplicação da quimioterapia. 

Em alguns casos pode haver a queda de pelos de todo corpo (órgãos 

genitais, sobrancelhas e cílios).

Lembre-se que a queda é temporária e após o término do tratamento os 

cabelos voltam a nascer e a recuperação completa leva alguns meses da 

droga. 

Recomendamos:

•  Utilizar shampoo neutros, evitar o uso de tintas e permanentes que 

enfraquecem mais rapidamente os fios;

•  Cortar o cabelo antes do início da queda pode ser mais confortável para 

você. A queda costuma ocorrer de forma irregular, com áreas de falhas, 

deixando um aspecto desagradável. Além disso, os cabelos poderão se 

espalhar por toda parte;

•  Você pode procurar uma peruca ou prótese capilar antes da queda, para 

que se pareça mais com seu estilo de cabelo;

•  Lenços, turbantes ou chapéus são também boas opções.
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Queda de cabelo



A febre (temperatura igual ou superior a 37,8ºC) pode ser um sinal de 

infecção causada pela diminuição das células de defesa (leucócitos) ou 

uma reação do organismo aos agentes quimioterápicos.

Importante: se você apresentar temperatura axilar maior ou igual a 37,8º C 

ou estado gripal, tremores, sudorese (suor intenso), dor ao urinar ou tosse, 

entre em contato com seu médico imediatamente ou com a equipe de 

suporte do CEON. A febre é uma urgência para pacientes em tratamento. 

Você será orientado a procurar um Pronto Atendimento para fazer um 

hemograma e outros exames necessários à detecção da origem de sua 

febre. Somente por meio de uma avaliação médica indica-se o tratamento 

correto.
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Febre

Fadiga
Os glóbulos vermelhos (hemácias) podem apresentar uma queda em seu 

número (anemia). Como são os responsáveis pelo transporte de oxigênio e 

gás carbônico, o surgimento de cansaço, fraqueza, vertigem e falta de ar 

provocada pelo esforço podem aparecer. A anemia pode ser corrigida por 

meio de dieta alimentar, medicamentos ou transfusão sanguínea. A 

conduta adequada será decidida por seu médico. 



Caso seu cansaço e a fraqueza forem devido à ação da quimioterapia, 

sugerimos:

1. Coma alimentos ricos em ferro: carnes bovinas, aves, peixes, vegetais 

verde escuros- brócolis, espinafre, agrião, leguminosas - feijão, ervilha, 

lentilha, grão de bico e soja-, legumes- inhame, abóbora, açaí e cacau, 

frutos oleaginosos - castanha, amêndoa, ameixa seca, damasco seco, flocos 

de cereais, rapadura e melado. 

2. Consuma alimentos ricos em ácido fólico: fígado, feijões, vegetais 

folhosos verde escuros, espinafre, brócolis, alface, aspargos, batata, germe 

de trigo, pão de trigo integral, limão, laranja e banana. 

3. Coma alimentos ricos em vitamina B-12 - carnes vermelhas, fígado, 

músculo, peixe, ovos, atum, leite, queijo e manteiga. 

4. Evite atividades que exijam muito esforço físico. Alterne períodos de 

repouso com períodos de atividade.
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Diarreia
Ocorre quando há alterações no volume, frequência e consistência das 

fezes. Alguns remédios podem causar diarreia em maior ou menor 

intensidade. Recomenda-se: 

• Dar preferência aos alimentos gelados, líquidos e pastosos. 

• Dar preferência a alimentos sem gorduras e condimentos como: arroz, 

batata, cenoura, banana, maçã, caju, goiaba e frango. 

• Beber diariamente pelo menos dois litros de líquidos (água, sucos, chás e 

refrescos). Caso persista a diarreia por mais de dois dias, procure seu 

médico



Algumas vezes, a própria doença, as medicações ou até mesmo a 

diminuição do ritmo das atividades diárias, podem causar alterações no 

hábito intestinal, como: diminuição na frequência das evacuações ou 

alteração na consistência das fezes (constipação ou obstipação). A 

obstipação também pode ser causada pela ação de alguns antineoplásicos 

ou pelo uso associado de opióides (morfina, codeína etc.), provocando 

desconforto, dor e distensão abdominal. Diante destas situações, 

recomendamos:

1.  Aumente a ingestão de líquidos (1,5 a 2 litros de água, água de coco, chá ou 

sucos diariamente). 

2.  Aumente a quantidade de alimentos ricos em fibras na sua dieta, tais 

como frutas, legumes e verduras (crus e cozidos com a casca). 

3.  Acrescente cereal integral (aveia, farelo de trigo, gérmen de trigo, linhaça) 

no suco, leite, iogurte ou sopa. 

4.  As frutas devem ser ingeridas com o bagaço ou casca, sempre que 

possível. Deve-se dar preferência às que possuem poder laxativo, como 

laranja, mamão, banana nanica, ameixa, frutas secas, coco e abacate. 

5. Evite comer maçã, goiaba e banana maçã. 

6.  Faça massagem abdominal com movimentos circulares. 

7.  Procure criar o hábito de ir ao banheiro na mesma hora e com 

tranquilidade. 

8.  Se persistir a prisão de ventre, informe seu médico, o qual poderá indicar 

medicações para tratar e prevenir novos episódios.
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Constipação
intestinal
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Feridas na boca
A quimioterapia pode causar feridas na boca, como aftas, que são 

extremamente desagradáveis. Recomenda-se inspecionar diariamente a 

boca, mantendo-a sempre limpa, principalmente após as refeições, além 

de evitar alimentos ácidos e condimentados. Dê preferência a alimentos 

gelados, pastosos e líquidos. 

Enjoo e vômito
Alguns medicamentos podem causar uma irritação no aparelho digestivo, 

provocando náuseas e vômitos. Neste caso, recomenda-se tomar remédios 

contra enjoos e vômitos de acordo com a orientação do seu médico. Evite 

alimentos gordurosos e condimentados. Prefira alimentos frios, pastosos e 

em temperatura ambiente. Escolha um local calmo para fazer as refeições; 

reserve este momento para você. Mastigue bem os alimentos e não realize 

esforço após as refeições. 

Hiperpigmentação
Alguns medicamentos podem causar escurecimento da pele, 

principalmente nas articulações, nas unhas e no trajeto das veias. 

Recomenda-se aplicar protetor solar nas áreas expostas ao sol, usar 

chapéus e bonés para proteger a face e a cabeça, além de manter a pele 

sempre hidratada. 
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NOSSAS
UNIDADES

São Caetano do Sul 

Rua Osvaldo Cruz, 130, Santa Paula

Santo André

Rua Catequese,199, Jardim

São Bernardo do Campo

Rua Jose Versolato, 111 Bloco B Sala 2009 - Centro

Diadema

Rua Orense, 41 sala 909 - Centro

ESPECIALIDADES

ONCOLOGIA CLÍNICA

ONCOLOGIA CIRÚRGICA

• Cirurgia de mama

• Cirurgia do aparelho digestivo

• Cirurgia de cabeça e pescoço

• Cirurgia de tórax

HEMATOLOGIA

MASTOLOGIA

GINECOLOGIA

FISIOTERAPIA

NUTRIÇÃO

PSICOLOGIA
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CONVÊNIOS

TELEFONES IMPORTANTES

(11) 99964.2756 (plantão médico)

(11) 4228.1514 (central)



instagram.com/ceonabc

facebook.com/ceonabc

linkedin.com/company/centro-de-oncologia-do-abc

www.oncologiaabc.com.br
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