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INTRODUÇÃO

Para muitas pessoas, a doença oncológica continua 
a ser encarada como uma ameaça à vida, algo que pro-
voca medo, angústia e desespero, contra a qual “não há 
muito a fazer”. O cancro é considerado como uma das 
doenças que mais interfere com a integridade física e 
psicológica do ser humano. A doença oncológica tem 
um impacto profundo na forma como os doentes se 
percepcionam e percepcionam o ambiente que os ro-
deia. A maior parte das vezes, estes vêm-se confrontados 
com a necessidade de realizar tratamentos prolongados 
e, no seu ponto de vista, bastante “dolorosos”, como é 
o caso da quimioterapia. Esta faz parte de uma estra-
tégia de tratamento multidisciplinar e, contrariamente 
à crença que ainda hoje persiste, não é forçosamente 
um tratamento mal tolerado ou um tratamento de de-
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a doença oncológica em si tem um impacto directo na hematopoiese. os agentes quimioterápicos 
são sistémicos, ou seja, não conseguem distinguir entre células neoplásicas e outros tipos de células 
de divisão rápida, como por exemplo as da medula óssea. significa que estas são as células que es-
tão particularmente susceptíveis de serem destruídas ao mesmo tempo que as células neoplásicas.
regra geral, os doentes têm a noção de que a quimioterapia acarreta efeitos secundários, sendo os 
mais reconhecidos as náuseas e a alopécia. no entanto, já estão menos despertos para alterações 
mais subtis, como é o caso da diminuição das contagens das células do sangue. Daí a importância 
da educação na prevenção e detecção precoce das toxicidades hematológicas.
a implementação de iniciativas de educação baseadas em princípios claros de comunicação em 
saúde terá um impacto positivo na qualidade de vida do doente.

sespero. Também os efeitos secundários exercem a sua 
influência na “representação” do tratamento, uma vez 
que estes provocam uma grande variedade de sintomas 
físicos e alterações da imagem corporal(1).

A quimioterapia tem por finalidade destruir as cé-
lulas em divisão, como por exemplo as células neoplá-
sicas, mas também afecta as células normais dos tecidos 
com capacidade de divisão rápida, como é o caso das 
células da pele, mucosas e sanguíneas. 

É sobre as alterações das células sanguíneas que 
iremos incidir a nossa abordagem. Estas alterações de-
signam-se por toxicidades hematológicas e têm um 
impacto directo na qualidade de vida do doente. A 
consciencialização do doente e família em relação aos 
sinais e sintomas provocados por este tipo de toxicida-
des contribui para uma detecção e actuação mais pre-
coce no processo de tratamento.

artigo
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Assim, sentiu-se a necessidade de elaborar uma gui-
deline para orientação do ensino efectuado pelos enfer-
meiros, com o objectivo de uniformizar e consciencia-
lizar a equipa de enfermagem para a importância deste 
ser adequado ao doente e família relativamente à forma 
mais eficaz de lidar com as toxicidades hematológicas.

Este projecto permitiu adquirir, partilhar e imple-
mentar novos conhecimentos, de modo que todos tra-
balhem para um mesmo objectivo: habilitar o doente 
para tomar decisões esclarecidas e participar activamen-
te no seu processo de tratamento.

I. TOXICIDADES HEMATOLÓGICAS: 
Implicações práticas

Para se compreender o impacto que as toxicida-
des hematológicas têm na qualidade de vida do doente 
oncológico é importante conhecer os constituintes he-
matopoiéticos e a sua actividade no organismo. O san-
gue é constituído pelo plasma e três tipos diferentes de 
células: eritrócitos, leucócitos e plaquetas. A formação 
destas células ocorre na medula óssea e este processo 
designa-se por hematopoiese. O quadro seguinte resu-
me a função principal de cada uma destas células:

As drogas com capacidade para afectar a função 
da medula óssea são chamadas mielossupressoras ou 
mielotóxicas. Os citostáticos exercem a sua actividade 
ao nível das células da medula óssea, onde decorre a 
hematopoiese, e neste sentido, as toxicidades hema-
tológicas constituem o efeito colateral mais comum 
e mais frequente relacionado com a administração da 
quimioterapia. Isto acontece porque o tecido hemato-
poiético é de rápida divisão celular e por isso torna-se 
muito vulnerável à acção dos citostáticos. Todos os ci-
tostáticos (com excepção da bleomicina, vinscristina e 
L-asparginase) são tóxicos para a medula óssea, tornan-
do-a incapaz de repor as células sanguíneas circulantes 
envelhecidas ou mortas. A este decréscimo do número 
de células do sangue chamamos mielossupressão. As 
reduções mais significativas envolvem os eritrócitos, 
os neutrófilos e as plaquetas. Assim, podemos definir a 
anemia como um déficit na quantidade de eritrócitos 
e hemoglobina circundante necessária para atender às 
necessidades de oxigénio nos tecidos.

A anemia é sinal de uma patologia subjacente e é 
classificada de acordo com a sua gravidade, variando 
entre anemia de grau 1 (ligeira) até anemia de grau 4, 
em que há perigo de morte. É considerada a complica-
ção mais frequente nos doentes oncológicos e a fadiga 
é talvez o seu sintoma mais óbvio. No entanto, o doente 
pode ter outros sintomas, tornando-se necessário que a 
sua avaliação não se centre apenas na fadiga como indi-
cador principal.

A anemia tem uma etiologia multifactorial e é fre-
quentemente causada pelos tratamentos oncológicos, 
provocando atraso ou redução dos ciclos de quimiote-
rapia pelo que é de extrema importância a sua preven-
ção ou, pelo menos, a sua detecção precoce. A preven-
ção depende da avaliação do risco de múltiplos factores, 
tais como: a idade, o estado fisiológico do doente, o tipo 
de cancro e o regime de tratamento, e pode ter um im-
pacto benéfico na qualidade de vida do doente e nos 
resultados da terapêutica oncológica.

Outra das consequências da mielossupressão é a 
leucopenia. A leucopenia entende-se como um decrés-
cimo quantitativo no número total de glóbulos bran-
cos. Este decréscimo é habitualmente um reflexo da 
diminuição do número de neutrófilos, que constituem 
cerca de 59% dos leucócitos. Por essa razão lhe cha-

células hematopoiéticas função

Eritrócitos  Transportar oxigénio e dióxido 
 de carbono.

Leucócitos  Combater a infecção e a  
 inflamação

Neutrófilos (59%) Fagocitar e destruir bactérias.

Eosinófilos (2,5%) Fagocitar parasitas.
 Resposta inflamatória / 
 alérgica. 

Basófilos (0,5%) Resposta inflamatória / 
 alérgica. 

Linfócitos (34%) Mediar a resposta imunitária.
 Formar anticorpos.
 Matar células alvo durante 
 a infecção viral.

Monócitos (4,0%) Transformar-se em macrófagos 
 nas zonas de infecção.
 Destruir corpos estranhos 
 (bactérias e detritos).

Plaquetas Controlar a coagulação do
 sangue.  
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mamos preferencialmente neutropenia. A descida da 
contagem de neutrófilos é, em si, assintomática e pode 
ser induzida pela doença (como é o caso de neoplasias 
hematológicas primárias e metastização na medula ós-
sea) ou induzida pelo tratamento (como é o caso da 
quimioterapia e radioterapia).

Sabendo que a principal função dos neutrófilos é 
a defesa contra a infecção, compreende-se facilmente 
que a maior consequência da neutropenia é o aumen-
to do risco de infecção severa ou agravamento de um 
processo infeccioso já existente. Tal como na anemia, a 
neutropenia é classificada de acordo com o seu grau de 
gravidade. Assim, o risco de infecção está directamente 
relacionado com o grau e duração da neutropenia, ris-
co esse que se encontra aumentado durante o período 
de Nadir. O período de Nadir corresponde ao tempo, 
expresso em dias, que ocorre entre a administração do 
fármaco e a ocorrência do menor valor da contagem 
hematológica. Normalmente ocorre num período de 7 
a 10 dias após a quimioterapia, dependendo do citostá-
tico administrado, da dose e da via de administração.

A contagem aumentará e voltará ao normal cerca 
de 3 semanas após a quimioterapia. Quando um do-
ente apresenta febre associado a uma contagem baixa 

de neutrófilos estamos perante a neutropenia febril. O 
quadro seguinte enumera os factores de risco de neu-
tropenia febril associados ao doente e doença, de acordo 
com as directrizes da NCCN (National Comprehen-
sive Cancer Network), ASCO (American Society of 
Clinical Oncology) e EORTC (European Organisa-
tion for Research and Treatment of Cancer).

avaliação dos factores de risco de neutropenia febril 
associados ao doente e doença

idade > 65 anos•	
História anterior de neutropenia febril•	
comorbilidades graves:•	
– DPoc
– Doença cardiovascular
– Função hepática alterada
– Diabetes mellitus
– Hemoglobina < 12g/dl
estado nutricional deficiente (nível baixo de albumina)•	
estado geral deficiente•	
Quimioterapia prévia extensa•	
Quimioradioterapia•	
Doença avançada•	
can < 1000 cél/ul ou linfocitopenia•	
Função imunitária deficiente•	
Feridas abertas ou infecções activas•	
LDH elevada (linfomas)•	
sexo feminino•	

 A prevenção da neutropenia febril é um ob-
jectivo primordial nos cuidados aos doentes oncológi-
cos. É necessário ensinar o doente e família a reportar 
aos profissionais de saúde sintomas como aumento da 
temperatura corporal, arrepios com tremores, dispneia, 
disúria e dor. Sob este ponto de vista, torna-se então 
essencial identificar os doentes de alto risco. A forma-
ção, quer dos profissionais de saúde, quer dos doentes, 
a avaliação contínua por parte destes e a profilaxia com 
factores de crescimento são as estratégias de prevenção 
mais importantes a utilizar para combater o apareci-
mento da neutropenia.

A neutropenia, tal como todas as outras toxicida-
des, pode atrasar o tratamento e/ou reduzir a dose de 
citostático a administrar, aumentando o risco de infec-
ção, a necessidade de hospitalização e o custos em saú-

Geral
•fadiga	debilitante

Sistema Nervoso Central
•tonturas,	vertigens
•depressão
•alterações	de	humor
•cefaleias
•alteração	da	função	cognitiva

Sistema Gastrintestinal
•anorexia
•náuseas
•dispepsia

Sistema Vascular
•temperatura	baixa	da	pele
•pele,	mucosas	e	conjuntivas	pálidas

Sistema Imunitário
•compromisso	da	função	das	células	T	e	

dos macrófagos

Sistema Respiratório
•dispneia
•falta	de	ar

Sistema Cardiovascular
•taquicardia,	palpitações
•hipertrofia	cardíaca
•mumúrio	de	ejecção	sistólica
•S3	(ritmo	cardíaco	de	galope
•risco	de	insuficiência	cardíaca

Genitourinário
•irregularidades	menstruais
•perda	da	líbido
•impotência	masculina

adaptado de Ludwig & Fritz(2).
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de. Esta é uma das consequências de mielossupressão 
com maior perigo de morte nos doentes oncológicos. 
É importante alertar e educar o doente/família sobre as 
formas de minimizar o risco de neutropenia e conse-
quentemente de infecção.

Por fim, a trombocitopenia é definida como uma 
diminuição do número de plaquetas em circulação de-
vido a uma produção reduzida das mesmas. Tal como 
em todas as outras toxicidades hematológicas, a trom-
bocitopenia é classificada de acordo com o seu grau de 
gravidade, reduzindo a coagulação do sangue e a he-
mostase, o que aumenta o risco de hemorragia. A trom-
bocitopenia também depende do regime de tratamento 
e a maior redução na contagem de plaquetas geralmen-
te ocorre durante os primeiros ciclos de quimioterapia.

Nesta situação, a educação do doente é funda-
mental, uma vez que as complicações surgem habitu-
almente no domicílio. É importante minimizar o risco 
dessas complicações e alertar o doente para os sinais e 
sintomas, tais como petéquias, equimoses, hematomas, 
hemorragias por orifícios naturais, cefaleias, hipotensão, 
sangue oculto ou evidente nas fezes e urina.

O quadro seguinte resume os graus de toxicidade 
hematológica, segundo a National Cancer Institute.

II. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA LOCAL

Este projecto de disseminação decorreu no âmbito 
do programa TITAN (Training Initiative in Throm-
bocytopenia,  Anaemia and Neutropenia), no Serviço 
de Oncologia Médica II do IPO Porto, entre Dezem-
bro de 2006 e Maio de 2007. Foi uma importante ini-
ciativa de formação, que incidiu sobre as toxicidades 
hematológicas associadas ao tratamento do doente on-
cológico (em especial à quimioterapia). 

Este programa pretende melhorar os cuidados de 
enfermagem prestados aos doentes, “vítimas” de toxi-
cidades hematológicas e, principalmente, sensibilizar os 
enfermeiros para o impacto que estas têm na sua qua-
lidade de vida. Por outro lado, permite que os enfer-
meiros desenvolvam estratégias de educação e ensino a 
implementar. Nesta unidade, a estratégia desenvolvida 
foi a definição de uma guideline, que serve de linha de 
orientação de ensino a efectuar ao doente submetido a 
tratamentos com quimioterapia e radioterapia.

Para a sua definição, recorreu-se a pesquisa biblio-
gráfica, à Internet e à experiência profissional nesta área 
de actuação. Foram abordados alguns temas subjacentes 
às necessidades humanas básicas, as mais frequentes do 

dia-a-dia do doente, tais como a ali-
mentação, a actividade física e labo-
ral, hábitos de higiene e sexualidade. 
Por fim, foi feita uma abordagem em 
relação às estratégias de educação a 
utilizar no ensino às toxicidades he-
matológicas. Participaram na forma-
tação da guideline 24 enfermeiros do 
serviço, de acordo com o seguinte 
planeamento:

Dezembro de 2005:  Distribuição dos enfermeiros •	
por 4 grupos de trabalho, com definição de estra-
tégias a adoptar.
Janeiro de 2006:  Definição, por cada grupo de tra-•	
balho, de uma guideline tipo, a aplicar no doente/fa-
mília e elaboração do questionário de avaliação a 
aplicar ao doente.
Fevereiro de 2006:  Discussão e aprovação, na equi-•	
pa de enfermagem, da guideline e questionário finais.
Março a Maio de 2006:  Aplicação do ensino ao •	
doente e família utilizando a guideline.

toxicidade grau

Hematológica 1 2 3 4

Hemoglobina:
anemia LLn-10 g/dl 10,0-8,0 g/dl 8,0-6,5 g/dl <6,5 g/dl

neutrófilos:
neutropenia LLn-1,5x109/l 1,5-1,0x109/l 1,0-0,5x109/l <0,5x109/l

Plaquetas:
Trombocitopenia	 LLN-75,0x109/l 75,0-50,0x109/l  50,0-25x109/l <25,0x109/l

LLn – Limite inferior da normalidade

Em suma, o cancro tem uma influência directa na 
hematopoiese, mas a quimioterapia incrementa essa in-
fluência levando às toxicidades hematológicas. Por sua 
vez, as toxicidades hematológicas influenciam o trata-
mento de quimioterapia, podendo levar ao atraso do 
tratamento e/ou à redução da dose ideal de fármaco a 
administrar. É então importante que se compreenda ao 
pormenor as toxicidades hematológicas para melhor se 
detectar um doente de risco e prevenir o mais precoce-
mente as consequentes complicações.
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Maio de 2006:  Avaliação do ensino através do •	
questionário e discussão dos resultados com os 
grupos de trabalho.
A guideline foi aplicada a seis doentes, admitidos 

pela primeira vez, na referida unidade com a respectiva 
avaliação. O instrumento de avaliação utilizado foi um 
questionário simples, em que o doente classificava o seu 
“grau de esclarecimento” sobre cada tópico abordado 
no ensino, bem como a sua utilidade. 

Sendo assim, e pela observação da tabela seguinte, 
constatou-se que a maioria dos doentes considerou-se 
“esclarecido” em relação ao ensino efectuado, que a se-
xualidade foi o tema menos esclarecido e apenas um 
doente considerou o ensino sem utilidade prática, por 
ter sido demasiado longo.

daí advêm. Estes doentes necessitam de ser motivados a 
participarem activamente no seu tratamento e assumi-
rem a responsabilidade dos seus próprios cuidados(3).

A falta de compreensão e conceitos errados levam 
a tratamentos tardios e menos eficazes. É importante ter 
em conta que as complicações hematológicas surgem 
frequentemente no domicílio, local onde os doentes 
não têm acesso imediato aos profissionais de saúde. A 
consciencialização dos sinais de alerta e da actuação 
mais adequada perante cada situação levam a um auto-
diagnóstico e tratamento mais rápido dos sintomas. 
Sendo assim, a educação do doente permite que este 
participe activamente no seu processo de tratamento 
e contribui para que este se adapte à doença. Ao com-
preender as implicações relacionadas com as opções de 
tratamento é capaz de tomar decisões esclarecidas que 
terão um impacto positivo na sua qualidade de vida. 
Tendo em conta este facto, enfermeiro, doente e família 
devem trabalhar em parceria e a educação a efectuar 
deve basear-se nos princípios de aprendizagem da edu-
cação de adultos. 

A interacção verbal é, regra geral, o principal mé-
todo de comunicação e as iniciativas de educação não 
podem banalizar os aspectos sociais, emocionais, cul-
turais e psicológicos que caracterizam a vida do do-
ente em questão. Assim, conseguimos ajudar o doente 
no seu processo de adaptação à doença. Para além do 
já mencionado, é importante que o enfermeiro tenha 
consciência das barreiras que existem na educação. As 
barreiras podem ser externas ao doente e directamente 
relacionados com o doente.

 nada  esclarecido muito 
 esclarecido  esclarecido

alimentação 0  83% 17% 

Hábitos de Higiene 0  50% 50%

actividade Física 17% 50% 33%

sexualidade 50% 33% 17%

Prevenção 17% 50% 33%  

Perante esta avaliação e os resultados obtidos, fez-se 
os devidos acertos e chegou-se à guideline final que, nes-
te momento, serve de linha de orientação para o ensino 
a efectuar. Sem dúvida que o ensino efectuado cons-
ciencializa o doente e sua família para a importância de 
uma participação activa no seu próprio tratamento. A 
guideline final encontra-se no final deste artigo.

III. EDUCAÇÃO DO DOENTE: 
Estratégias a implementar

Uma educação eficaz é um requisito fundamental 
na prevenção, detecção e actuação precoce nas toxi-
cidades hematológicas. O enfermeiro é um elemento 
chave neste processo de aprendizagem. Sabemos que, 
hoje em dia, a maior parte dos doentes oncológicos 
quer aprender mais sobre a sua doença e o seu trata-
mento, contudo muitos não têm acesso a informação 
prática e fidedigna sobre as possíveis complicações que 

barreiras à educação

externas do doente

Do educador:
Falta de •	
conhecimento 
especializado.
conhecimento •	
insuficiente dos 
princípios da 
educação de adultos.
Má técnica de •	
comunicação.
atitudes •	
paternalistas.

Outras:
Falta de tempo.•	
recursos limitados.•	
ambiente •	
inadequado à 
aprendizagem.

idade•	
nível de instrução•	
Défice auditivo e •	
visual.
alterações •	
cognitivas 
(capacidade de 
atenção e memória).
Motivação para •	
aprender.
nível de ansiedade.•	
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A capacidade do doente para aprender é 
talvez o factor mais importante a ter em con-
sideração no processo de aprendizagem. De-
vemos estar cientes de que esta capacidade 
é influenciada por conhecimentos e crenças 
que o doente possui.

A educação em saúde é essencial para 
capacitar o doente a interagir no seu pro-
cesso de tratamento. O baixo nível de ins-
trução leva a um aumento da utilização do 
sistema de saúde e consequentemente a um 
aumento dos custos na saúde. Mas também 
pode levar a interpretações erradas sobre 
as opções de tratamento e as implicações 
que lhe estão associadas. È importante que 
os doentes obtenham informação e escla-
recimentos com os profissionais de saúde e 
não baseiem o seu conhecimento em fon-
tes possivelmente enviesadas, como é o caso 
da comunicação social, família e amigos.

Durante o processo de aprendizagem, o 
enfermeiro deve ter atenção a perspectiva do 
doente, de modo a ajudá-lo a filtrar infor-
mação, que muitas vezes é influenciada por 
mensagens sociais que têm origem em facto-
res de carácter social e cultural. Estes factores 
exercem influência a nível da percepção de 
sintomas(4). É importante que os enfermeiros conheçam 
as crenças que o doente possui em relação à doença, que 
permita que estes as expressem, para assim poderem de-
senvolver um trabalho adaptado ao doente(3). A com-
preensão reduzida da sua doença e tratamento só vai 
causar mais angústia e dificultar a tomada de decisões 
quanto às opções de tratamento e suas implicações.

  
Relativamente ao nosso caso em particular, sabe-

mos que a guideline orienta os enfermeiros na educação 
do doente e família sobre as toxicidades hematológicas 
provocadas pelo tratamento  com quimioterapia, mas 
o ensino efectuado terá de ser sempre personalizado. 
Com o decorrer do projecto fomos desenvolvendo es-
tratégias de educação para melhor adaptarmos o nosso 
ensino ao doente em questão.  As estratégias por nós 
utilizadas encontram-se descritas no quadro seguinte:

CONCLUSÃO

A quimioterapia, como tratamento sistémico para 
a doença oncológica, tem como objectivo impedir a 
multiplicação das células cancerígenas. Contudo tam-
bém acarreta uma série de efeitos secundários, alguns 
deles bastante comuns e sem grandes consequências, 
outros, como é o caso das toxicidades hematológicas, 
que podem passar despercebidos e constituir um perigo 
para o doente. Principalmente estas, exigem a actuação 
dos profissionais de saúde, não só com o objectivo de 
prevenir e tratar mas, fundamentalmente, controlar a 
toxicidade no sentido de evitar as sucessivas alterações 
no planeamento do tratamento, com consequente im-
pacto negativo nos resultados.

Pensamos, por isso, que os enfermeiros têm um 
papel fundamental na educação dos doentes submeti-

ESTRATÉGIA JUSTIFICAÇÃO

efectuar o ensino durante 
o internamento e no 
momento da alta.

constatou-se que nesta fase o doente •	
encontra-se mais calmo e receptivo ao 
ensino, porque já ultrapassou a angús-
tia do desconhecido face ao interna-
mento e tratamento.
É no domicílio que as toxicidades he-•	
matológicas requerem maior vigilância 
por parte do doente e família.

Linguagem simples 
e acessível. Limitar a 
quantidade de informação 
ao essencial. Dar tempo 
ao doente para assimilar a 
informação.

o uso excessivo de termos técnicos •	
causa ansiedade no doente e como 
consequência este não interioriza o 
nosso ensino.
os doentes podem não compreender os •	
termos técnicos e por isso ficarem des-
motivados e não fazerem perguntas a 
seu respeito.

informar e 
consciencializar o doente 
dos sinais de alerta.

Quanto mais despertos os doentes es-•	
tiverem em relação aos sinais de aler-
ta, mais precocemente se tratam os 
sintomas.

Proporcionar ambiente 
calmo.

Diminuir o nível de tensão e ansiedade •	
do doente.
Tornar	o	diálogo	o	mais	fácil	possível.•	

Demonstrar 
disponibilidade para 
ouvir o doente e encorajar 
perguntas da sua parte.

Motivar o doente a aprender e a escla-•	
recer as suas dúvidas.

Pedir ao doente para fazer 
um resumo do ensino 
efectuado.

assegurar a compreensão do ensino •	
através da técnica “mostre-me”.
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dos a tratamento com quimioterapia e/ou radioterapia. 
Daí a necessidade de se criar formas de estandardizar e 
orientar os enfermeiros para a educação dos seus doen-
tes através da definição da guidelines, que lhes permitam 
actuar de forma mais coerente e, consequentemente, 
obter melhores ganhos em saúde e uma resposta mais 
eficaz ao tratamento. Se o doente estiver informado 
acerca da sua doença, poderá compreender melhor as 
implicações relacionadas com o tratamento, logo está 
mais consciente dos prováveis sinais e sintomas, o que 
levará a um auto-diagnóstico mais rápido e por sua vez 
a uma actuação mais eficaz por parte dos profissionais 
de saúde. Todos estes factores contribuem para uma 
melhoria dos resultados no doente.

Em suma, a educação desempenha um papel essen-
cial na prevenção, na detecção precoce e nos cuidados 
às toxicidades hematológicas. Um doente esclarecido 
reage com mais naturalidade e segurança, torna-se mais 

autónomo e sabe como actuar em cada situação. Fica 
aqui a nossa colaboração para o atingir desse objectivo.
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REFERÊNCIAS

GUIDELINE “ENSINO AO DOENTE A LIDAR COM A TOXICIDADE HEMATOLÓGICA”

O DOENTE é INDEPENDENTE E COMPREENDE A INfORMAÇÃOSIM NÃO

 integrar a famíliaADAPTAR	a	informação	ao	doente

ensino doente /família

 I.  ALIMENTAÇÃO

 Dieta fraccionada•	
 evitar extremos de •	
temperatura dos 
alimentos.

 Hidratação oral abundante, •	
mínimo de 2L/dia (variar 
líquidos).

 evitar bebidas alcoólicas •	
(só 1 copo, às refeições).

 alimentos a evitar no nadir •	
 explicar ao doente qual é o •	
seu período de nadir.

 Lavar bem os alimentos e •	
cozinhá-los.

 evitar alimentos ácidos •	
e duros que possam ferir 
mucosa oral

II. HIGIENE

 cuidados orais após todas •	
as refeições: usar escova de 
dentes macia e produtos não 
abrasivos (usar colutório).

 usar luvas para lavar loiça •	
e para actividades de 
jardinagem.

 Hidratação da pele, com •	
creme gordo, após banho 
diário (usar sabão neutro; 
atenção à temperatura da 
água).

 evitar uso de anti-sépticos •	
genitais 

 Lavagem das mãos antes de •	
comer e após uso do wc.

 não usar lâminas de barbear.•	
 evitar roupa justa. não andar •	
descalço.

 cuidados das unhas.•	

III. ACTIVIDADE fISICA

 explicar a fadiga como •	
um sintoma habitual do 
pós-quimioterapia.

 evitar actividades de •	
esforço.

 rotina diária o mais •	
próxima da habitual.

 adaptação às condições •	
físicas actuais (gestão 
da energia); alternância 
de actividade com 
períodos de descanso.

 caminhar ao ar livre.•	
 evitar exposição solar.•	

IV. SEXUALIDADE

 alterações da líbido.•	
 alterações da mucosa •	
genital.

 irregularidade do •	
ciclo menstrual 
(escolha do método 
contraceptivo com 
médico assistente; 
não planear gravidez 
durante	QT).

 reforçar os cuidados •	
de higiene após as 
relações sexuais.

V. PREVENÇÃO INfECÇÃO, 
HEMORRAGIA E ANEMIA

 evitar permanecer muito tempo •	
em locais com ar muito saturado 
(centros comerciais, cafés).

 evitar contacto directo com pessoas •	
infectadas.

 cuidados ao local de inserção de •	
agulha do cVc.

 ensinar o doente a controlar •	
os sintomas como a febre 
(temperatura axilar ≥ 38 ºc), 
tosse; hemorragia – hemoptises, 
petéquias, hematemeses, melenas; 
fadiga; tontura; alterações 
do comportamento; disúria; 
leucorreia.

 Vigiar mucosa oral.•	
 não usar medicação sem indicação •	
médica.

 ensinar o doente e/ou familiar •	
a administrar factores de 
crescimento, quando aplicável.
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