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ORIENTAÇÕES PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS 
HC CRIANÇA  
 
 
 
Caros Pais e Cuidadores, 
 
 

Sabemos que o diagnóstico de uma doença grave em criança traz muitas incertezas e momentos difíceis. 
Queremos acolhê-los de modo muito carinhoso nesse momento, e fazer com que saibam que vocês não estão 
sozinhos nessa nova etapa que se inicia com seu filho (a) ou criança querida do coração. 
 

Existem muitas dúvidas que surgem junto com o diagnóstico de uma doença grave: meu filho(a) poderá 
ter vida normal durante o tratamento? Ele pode comer de tudo? Ele pode receber vacinas? A quem devo recorrem 
em caso de febre ou outros problemas de saúde durante a terapia? Eu posso trazer comida de casa ao hospital? 
Eu moro longe e não tenho onde ficar; tem algum lugar que pode me acolher? As dúvidas são muitas, e achamos 
muito importante que toda dúvida possa ser esclarecida! 
 

Neste pequeno manual apresentamos nossa equipe de trabalho em oncologia e hematologia de crianças 
e adolescentes. Trata-se de um grupo de pessoas que trabalha juntos há mais de 30 anos e com muita disposição 
para ajudar você e seu filho (a) a entender todo o processo de diagnóstico e tratamento que virá pela frente.  
Além do médico e da enfermeira especializada em oncologia infantojuvenil, você será avaliado e assistido por 
outros profissionais: psicólogo, nutricionista, assistente social, dentista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e 
outros mais quando necessário para o seu bem estar e da sua criança. Nesse livreto você encontrará dicas 
importantes de cada um desse profissionais para que esse caminho que se inicia seja o mais suave possível.  
 
Leia com atenção. Você também pode anotar suas dúvidas ao final  deste livreto na folha em branco, para que 
não se esqueça de nada e para que possamos responder a cada uma delas nos nossos encontros. Observe que 
muitas rotinas poderão ser diferentes das que você esta acostumada; mas lembre-se que elas são importantes 
devem ser seguidas para proteger sua criança. 
 
Você pode contar com cada um de nós para ajuda-los nessa nova caminhada. Sejam muito benvindos! 
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ORIENTAÇÕES MÉDICAS 
 
QUAIS OS PRINCIPAIS CUIDADOS DURANTE O TRATAMENTO? 
- Restrição de visitas, procurando não entrar em contato com pessoas doentes ou crianças que frequentam 
creches e escolas, ou que foram vacinadas recentemente; 
- Evitar frequentar locais onde existam muitas pessoas. Quando necessário, colocar máscara na criança. 
- Lavagem das mãos pelo paciente e acompanhantes, principalmente ao manipular alimentos, após usar o 
sanitário e na entrada e saída do quarto durante o período de internação; 
- Evitar o contato com animais e plantas; 
- Realizar rigorosa e frequente higiene oral, atentando para lesões orais e utilizando escova com cerdas macias; 
 -Alimentação cuidadosa, evitando crus, malcozidos e de procedência duvidosa. Durante a internação, nunca 
utilizar alimentos que não são servidos pelo hospital. 
 -Administrar as medicações conforme a orientação e prescrição feita pelo médico. Se tiver duvida de como você 
deve dar o medicamento e qual o horário e duração a ser dado o remédio pergunte, sempre! 
- Cuidados com o cateter venoso central: deixar o local limpo e seco, evitar ao máximo quedas e traumas sobre o 
cateter. Para cada tipo de cateter a enfermeira ira te orientar o cuidado em casa na alta. 
- Não dar remédios para a criança sem orientação médica. 
- Não vacinar a criança durante o tratamento, salvo sob recomendação do oncologista pediátrico que atende seu 
filho. 
 
QUANDO ESTAREI MAIS SENSÍVEL A FICAR DOENTE APÓS A QUIMIOTERAPIA? 
Ao redor de 5 a 10 dias após o final do ciclo de tratamento quimioterápico.  
A contagem dos neutrófilos, plaquetas e hemácias começam a cair após o tratamento e ela é mais baixa ao redor 
de 10 dias após. A partir daí a medula ósseas se recupera e começa a produzir as células novamente.  
A queda das hemácias pode me deixar mais pálido, cansado e indisposto. Já a queda das plaquetas pode fazer 
com que eu tenha sangramentos e por fim a queda dos neutrófilos pode facilitar que eu tenha infecções.  
 
SINAIS DE ALARME 
Procurar o serviço de oncologia pediatria IMEDIATAMENTE por contato telefônico (veja os números abaixo), nas 
seguintes situações: 

⇒ Febre ou temperatura maior que 37,8ºC. 
⇒ Aparecimento de manchas/lesões na pele ou na boca. ATENÇÃO para o cateter! 
⇒ Aparecimento de área vermelha ao redor de uma ferida ou cateter.  
⇒ Sangramento. 
⇒ Alterações nas fezes ou urina. 
⇒ Dor, náuseas ou vômitos, que não melhoram com medicação prescrita. 
⇒ Tosse ou dificuldade para respirar. 
⇒ Mudança de comportamento, sonolência, agitação ou convulsões. 
⇒ Dificuldade de tomar a medicação prescrita. 
⇒ Evitar atendimento médico fora do HC Criança exceto em caso de urgência e emergência.  

 
PERDA DE CONSULTA: Em caso de perda da consulta, entrar em contato com a enfermeira de oncologia 
pediátrica o mais rápido possível.  
 
TELEFONES ONCOLOGIA INFANTIL 
AMBULATÓRIO (SEGUNDA À SEXTA DAS 08H ÀS 17H) – (16) 3602-2027 
ENFERMARIA  (16)39636655 / (16)39636657 / (16)39636653 - SOLICITAR FALAR COM MÉDICO DA EQUIPE 
DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA (PREFERENCIALMENTE).  
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ORIENTAÇÕES DA ENFERMAGEM 
 

Durante o tratamento o seu filho(a) poderá ser atendido em diferentes ambientes no hospital de acordo 
com as necessidades (ambulatório, central de quimioterapia ambulatorial, unidade de internação, centro cirúrgico, 
centro de terapia intensiva e unidades de exames especializados). Em todos esses locais ele será atendido por 
profissionais de enfermagem, que são responsáveis por diferentes cuidados que seu filho necessitará nas 
diversas etapas do tratamento.  

Sempre que tiver qualquer dúvida você poderá recorrer a eles, que também irão te orientar, juntamente 
com a equipe médica, quanto aos cuidados nesse período.  

Uma grande parte do tratamento será realizada no ambiente do hospital, porém para que este seja bem 
sucedido é importante que a família continue atenta a alguns cuidados que serão necessários em sua casa. Após 
o diagnóstico, o tratamento será indicado pela equipe médica e os cuidados de enfermagem serão específicos 
para cada situação. Os principais tratamentos serão a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia, dependendo de 
cada caso. As vezes será necessário uma combinação de todas essas terapias ou poderá ser indicado somente 
uma delas. De acordo com a indicação, você será orientado quanto a cada etapa do tratamento e deverá 
perguntar todas as dúvidas que tiver em mente.  

Se a opção do tratamento indicado for a quimioterapia, que é uma modalidade de terapia em que serão 
administradas medicações por boca ou injetável, seu filho necessitará de cuidados específicos para cada uma das 
medicações e esses cuidados serão sempre realizados e orientados pela equipe de enfermagem.  

Serão feitas orientações específicas quanto efeitos esperados de cada medicação, além de possíveis 
efeitos colaterais, que embora não desejados, podem ocorrer. Algumas medicações poderão ocasionar, por 
exemplo, vômito, diarreia, lesões na boca, diminuição de apetite, queda do cabelo e alterações nos exames de 
sangue e urina, sendo sempre orientados os cuidados necessários em domicílio. Se a criança/adolescente 
persistir com sintomas pós quimioterapia sem melhora com as medicações e cuidados prescritos, a equipe médica 
deverá ser informada, e se necessário, a criança / adolescente deverá ser trazida ao hospital para avaliação.  

Um dos cuidados mais importante que a família deve ter no período pós quimioterapia é a observação do 
aparecimento de episódio de febre (Temperatura medida por termômetro igual ou acima de 37,8°C). Sempre que 
isto ocorrer, a família deverá medicar o paciente conforme receita médica e entrar em contato imediatamente com 
a equipe responsável pelo atendimento de seu filho.  

 
Não espere pelo dia seguinte para entrar em contato com a equipe!  

Ligue imediatamente após verificar o episódio febril e caso não tenha sucesso na ligação traga seu filho 
ao hospital para avaliação, e após esta avaliação, pode ser necessário a internação. Portanto, quando isso 
acontecer, você deverá vir preparado para essa possibilidade. É importante também ficar atenta aos outros sinais 
de alarme, descritos nas orientações médicas.  

Às vezes, além das medicações administradas a nível hospitalar, são prescritas medicações para 
administração em domicílio. É importante que você sempre tenha a receita médica com você e traga as 
medicações que seu filho faz uso em casa, nos retornos do hospital, pois essas medicações não ficam disponíveis 
no ambulatório e quando houver necessidade de administração pelos profissionais, será solicitado a receita 
médica.  

Como a maioria das medicações quimioterápicas serão administradas por via endovenosa e também são 
necessárias punções frequentes para coleta de sangue para exames, a rede venosa da criança/adolescente 
poderá ficar bastante comprometida e para minimizar esse problema, na maioria das vezes é indicado a colocação 
de um cateter venoso central, que também exigirá cuidados específicos para evitar complicações e serão 
orientados pela enfermeira de acordo com o tipo de cateter utilizado.  

Se a quimioterapia estiver sendo administrada por veia periférica (nas mãos ou braços), deve-se ter 
atenção com o local onde foi administrado o medicamento e em caso de alterações tais como hiperemia, calor, 
inchaço, dor ou lesões próxima a áreas de punções venosas, associadas ou não com febre, você deverá 
comunicar imediatamente para equipe da oncologia.  

Estamos à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida que surgir durante o tratamento de seu 
filho.  
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ORIENTAÇÕES SERVIÇO SOCIAL 

 
- O Serviço Social realiza o acolhimento através do atendimento individual a pacientes, familiares e 
acompanhantes;  
- Utiliza de abordagem multiprofissional orientada, especializada e individualizada, com um acompanhamento 
sistemático para diagnosticar as demandas apresentadas pela família; 
- O Assistente Social atua na melhoria das relações interpessoais, humanizando as condições de tratamento, 
enfatizando as questões sociais, econômicas e pessoais, promovendo uma ação educativa; 
- Avaliação social para conduta necessária, orientando e informando seus direitos e deveres; 
- Realiza apoio às famílias para que cumpram sua função protetiva, através da comunicação e defesa dos direitos 
intervindo para superação de situação de vulnerabilidade social. 
- Realiza articulação encaminhamentos para a rede dentro do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 
Adolescente; 
- Orientações sobre TFD ( Tratamento Fora de Domicílio); 
- Orientações sobre benefícios assistenciais e identificação da rede familiar; 
- Orientações dos recursos previdenciários, trabalhistas e recursos da comunidade para os familiares; 
- Orientação sobre aspectos biopsicossociais e mediação com equipe multiprofissional, 
- Telefone do Serviço Social ambulatório (16) 3602-2025 e enfermaria (16) 3963-6658 
 
 
Temos 2 assistentes sociais ligadas a Oncologia e Hematologia Pediátrica: 

- Tânia (para quando você estiver sendo atendido no ambulatório e na central de quimioterapia do HC 
criança) – fica pela manha no segundo andar do HC criança , próximo a central de Quimioterapia 

- Néia (para quando você tiver com seu filho internado no 4 andar do HC criança) – Fica na sala da 
assistência social no quarto andar do HC criança - enfermarias 

 
 
 
CASA DE APOIO do GACC 
Rua Professor Pedreira de Freitas, casa 06, Campus da USP 
Ribeirão Preto SP 
Fone: (16) 3315-3508 3633-1731 
- Na chegada ao hospital, os profissionais da Oncologia Pediátrica encaminhará o paciente e acompanhante para 
o Serviço Social (Ambulatório e Enfermaria) que realizará entrevista, cadastro, e indicação para a Casa de Apoio; 
- Ao chegar, o paciente será recebido por um responsável ou um voluntário que estiver na casa no momento; 
- O mesmo dará um formulário para a família preencher e assinar, orientando todas as normas da casa; 
- Preenchido o cadastro a família receberá os materiais para uso pessoal, como enxoval, roupa de cama etc. 
enquanto permanecer na casa, quando for embora terá que entregar os materiais recebidos para o responsável 
pela casa de apoio; 
- A Casa de Apoio funciona em tempo integral. Porém a admissão e saída dos pacientes com acompanhantes 
será realizada no período das 8h00min às 17h00min (segunda às sexta- feiras); 
- É permitida a hospedagem da criança/adolescente e um acompanhante, que por sua vez poderá revezar com 
outro acompanhante; 
- São oferecidas quatro refeições diariamente: café da manhã, almoço, café da tarde e jantar; atividades de 
recreações além do atendimento social, psicológico, nutricional, fisioterapêutico e odontológico. 
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ORIENTAÇÕES DA PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL 
 

Desde a descoberta que a criança e o adolescente têm câncer, o tratamento trará descobertas e algumas 
dificuldades. Pensando nisso, escrevemos aqui algumas dicas que podem ajudar a passar por tudo de 
uma forma mais tranquila. 
- Muitas vezes você ouvirá que não pode chorar perto da criança ou adolescente, tampouco falar sobre o 
tratamento. Quanto mais informada ela está, e quanto mais ela toma contato com os sentimentos das pessoas a 
sua volta, mais segurança ela terá para falar sobre o que está sentindo e pensando, e maior será a confiança em 
quem cuida dela. 
- Quando tiver alguma dúvida, pergunte aos profissionais do hospital. Busque fazer um caderninho ou bloco de 
notas com todas as perguntas que surgem no dia a dia, e aproveite a consulta para obter esclarecimentos. Não 
tenha vergonha de perguntar quantas vezes forem necessárias até que esteja claro para você como será o 
tratamento. 
- Mesmo que seja grande a vontade de evitar que a criança e o adolescente tenham sofrimentos próprios da vida 
comum, saiba que ela está em desenvolvimento e que é importante que aprenda a lidar com desejos e 
frustrações. Oferecer presentes sem necessidade como forma de compensar o que está passando ou deixar que 
ela faça tudo que quer não diminuirá o que ela sente hoje, e trará dificuldades na vida adulta. 
- É normal sentir dó e querer poupar seu filho de qualquer outra contrariedade, já que ele está doente e já está 
passando por muitas situações difíceis. Mas é importante manter as práticas educativas! Pense: esperamos que a 
criança se cure do câncer e viva ainda muitos anos. Saiba dizer “não” e manter limites e regras, para ajudar essa 
criança a conviver com outras pessoas e conseguir lidar com frustrações e desafios ao longo da vida. 
- Busque ativamente apoio em seus familiares, vizinhos, e amigos queridos. Compartilhar as tarefas do cuidado 
trará maior tranquilidade e diminuirá o cansaço. 
- Caso tenha outros filhos, não se esqueça de conversar com eles sobre o diagnóstico e tratamento. Isso diminuirá 
momentos de ciúmes, angústias, e sensação de separação, além de unir ainda mais a família. 
- Lembre-se de cuidar de você mesmo ao longo desta jornada! Quanto mais saudável estiver, mais qualidade de 
vida a criança e o adolescente terão. 
- Saiba que a criança e ao adolescente com câncer são pessoas normais, e precisam e merecem brincar, estudar, 
se relacionar com pessoas da sua idade, familiares e amigos. Com pequenas adaptações seguindo as orientações 
da equipe, todos poderão viver experiências típicas da idade. Ter uma vida próxima do normal a ajudará a 
enfrentar o momento atual, além de prepará-la para o futuro. 
- É importante estimular que a criança com câncer continue brincando. Através das brincadeiras, a criança vai 
continuar desenvolvendo suas habilidades motoras (físicas), cognitivas (a “inteligência”), aprender regras, e 
também vai poder expressar seus sentimentos. O tratamento pode trazer algumas restrições, como não brincar na 
areia, não fazer atividades físicas intensas ou não brincar junto com muitas crianças, mas sempre têm muitas 
brincadeiras para serem feitas em casa. Aproveite para brincar junto com seu filho e fortalecer o vínculo de união 
e afeto entre vocês! Quando ele estiver internado, as profissionais da Terapia Ocupacional vão ensinar novas 
brincadeiras e estimular o desenvolvimento do seu filho através do brincar. 
 
- O HC Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto é uma instituição muito 
grande. Por isso é importante que saiba: 
• Muitas vezes a consulta no ambulatório pode demorar um pouco. Venha preparado com uma muda de 
roupa, água, alimentos leves, e alguma atividade para ocupar seu tempo; 
• Aproveite sua passagem no hospital para também se consultar com os outros membros que fazem parte 
da equipe. A Oncologia Pediátrica conta com profissionais da Enfermagem, Medicina, Psicologia, Nutrição, 
Serviço Social, Fisioterapia, Odontologia, e Terapia Ocupacional. Estas especialidades ajudarão o paciente e a 
família a lidar com o diagnóstico, fazendo um tratamento completo e especializado;  
• Apesar de seu filho nem sempre ser assistido pelo mesmo profissional, saiba que toda a equipe se reúne 
algumas vezes por semana para conversar sobre o tratamento da criança ou adolescente. Ou seja, apesar de 
poder variar a pessoa que atende, todos estão informados sobre seu filho, seguindo de forma idêntica o protocolo 
de tratamento. 
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ORIENTAÇÕES NUTRIÇÃO 

 

É esperado que o apetite do seu filho se reduza durante alguns momentos do tratamento, especialmente 
durante as internações e quimioterapias. Durante as internações, se o apetite da sua criança estiver muito 
ruim, converse com a nutricionista para que ela consiga adequar ao máximo o cardápio que virá para seu filho 
dentro das preferencias dele. 

É MUITO IMPORTANTE que você Não TRAGA ALIMENTOS DE FORA DO HOSPITAL. Os alimentos 
oferecidos para ele durante a internação são submetidos a um processo especial de preparo e 
descontaminação. Dar alimentos externos pode colocar ele em risco! 

Você verá que após a alta e nos intervalos de tratamento a criança recupera o apetite em casa e passa a 
ganhar o peso perdido. Você também será avaliada nos ambulatórios pala nutricionista do GACC, que poderá 
fornecer ao seu filho dietas especiais para renutrição caso seja necessário. 

 
 

ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS PARA PACIENTES ONCO-HEMATOLÓGICOS  
Autoras: Bianca Magalhães Vieira¹; Marcelle Lima Assunção¹; Valéria Laguna Salomão Ambrósio²  
(¹Nutricionistas Residentes em Atenção ao Câncer/²Nutricionista chefe do HCC) 

 
Higiene dos 
Alimentos 

*É preciso adequar as condições de higiene dos alimentos e dos locais de seu 
preparo, já que estes podem ser fontes de contaminação por bactérias, vírus e fungos, 
podendo resultar em infecções e prejudicar o tratamento do paciente. Quanto à 
ingestão hídrica, consuma água filtrada e clorada/fervida.  
**Frutas, verduras e legumes crus podem ser consumidos normalmente, consulte o 
nutricionista para aprender os procedimentos de higiene adequados e de forma 
segura.  

Sintomas Estratégias Nutricionais 

 
Falta de Apetite 
 

- Evitar longos períodos de jejum; 
- Aumentar a frequência da oferta de alimentos em pequenas porções; 
- Diversificar os alimentos oferecidos e os temperos naturais, modificando o 

aroma e a textura das preparações;  
- Evitar a ingestão de líquidos durante as refeições;  
- Aumentar a densidade calórica das preparações, acrescentando alimentos 

concentrados em calorias (azeite, creme de leite, manteiga, leite em pó);  
- Realizar as refeições em ambientes tranquilos sem distrações como celulares, 

tablets e televisão; 
- Consultar o nutricionista para avaliar a necessidade de utilizar suplementos 

nutricionais. 

 
Alterações no 
Paladar 

- Realizar bochechos com água antes de se alimentar;  
- Valorizar a apresentação das refeições (fazer desenhos com os alimentos no 

prato);  
- Evitar a oferta de alimentos sob temperaturas extremas (muito quente ou 

muito gelado);  
- Preferir talheres plásticos, visando diminuir a sensação de sabor metálico na 

boca; 
- Preferir líquidos cítricos ou adicionar frutas cítricas na própria água para 

consumo; 
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- Utilizar temperos naturais para trazer mais sabor às preparações. 

 

 
Boca Seca 
 

- Aumentar a ingestão de líquidos e fracionar durante todo o dia;  
- Mastigar lentamente;  
- Evitar o consumo de alimentos muito secos, duros e salgados;  
- Preferir sopas ou alimentos com molho e caldo; 
- Caso o paciente não esteja apresentando mucosite, utilizar gotas de limão na 

comida ou na água para melhorar a salivação. Sucos e balas ácidas também 
podem ajudar. 

 
Mucosite 

- Evitar alimentos ácidos, salgados, doces, gordurosos, e aqueles muito secos 
ou duros;  

- Evitar o consumo de refrigerantes, 
- Preferir preparações em temperatura ambiente e mais frias pois agem como 

analgésicos;  
- Realizar gargarejo com chá de camomila gelado pelo menos 2x ao dia. 
- Alimentos líquidos e pastosos podem ser mais tolerados, a depender do grau 

de mucosite. 
Observação: Caso o paciente apresente dor e/ou dificuldade para engolir, solicite 
avaliação da fonoaudióloga juntamente com a nutricionista para realizar adequação da 
dieta. 

 
Náuseas e 
Vômitos 
 

- Evitar longos períodos de jejum; 
- Aumentar a frequência da oferta de alimentos em pequenas porções; 
- Realizar as refeições em lugares arejados, evitando ficar na cozinha ou 

próximo à ela enquanto os alimentos são preparados; 
- Evitar o consumo de líquidos durante as refeições;  
- Realizar higienização oral frequentemente;  
- Utilizar cubos de gelo para molhar a boca, podendo ser preparados com sucos 

cítricos ou água de coco; 
- Preferir sucos, vitaminas, milk shakes e picolés bem gelados; 

 
Diarreia 

- Aumentar a ingestão de líquidos para evitar desidratação;  
- Optar por leite e derivados sem lactose ou leite de soja; 
- Evitar alimentos gordurosos, condimentados e frituras (molho de tomate, 

batata frita, salgadinho de milho, massas, maionese, catchup, etc).  
- Evitar doces em geral e alimentos açucarados;  
- Evitar alimentos que contenham cafeína (irritantes da mucosa gástrica);  
- Evitar alimentos laxativos como mamão, ameixa, laranja, tangerina, farelos 

integrais, feijão, soja, milho, ervilha, etc. 

 
Intestino Preso  

- Aumentar a ingestão de líquidos;  
- Aumentar o consumo de alimentos ricos em fibras  como: mamão, ameixa, 

laranja, tangerina, maçã, farelos integrais; 
- Evitar alimentos ricos em açúcar (refrigerantes, sucos em pó ou de caixinha, 

salgadinho de milho, chocolates, doces, etc);  
- Incentivar pequenas caminhadas de pelo menos 30 minutos ao dia para 

estimular a melhora do funcionamento intestinal.  

 
  



 8 

 
 

 

 
ORIENTAÇÕES DA ODONTOLOGIA PEDIÁTRICA 

 
 

 
 
 

• 	HIGIENE	BUCAL	
	

- 	Fio	Dental	
• Use	 	 fio	 dental	 ao	 menos	 uma	 vez	 ao	 dia,	 se	 paciente	 	 apresentar	

destreza	para	seu	uso		

-		Escovação	

• 	Use	o	bochecho	com	cloridrato	de	Benzidamina	antes	da	escovação,	

se	necessário		

• 	Use	uma	escova	dental	extra	-	macia		

•  	 Mantenha	 escovação	 dentária	 suave	 após	 as	 refeições	 e	 antes	 de	

dormir	

• 	Enxague	sua	boca	após:	Escovar,	Usar	o	fio	dental,	Comer		

• 	ConGnue	a	usar	creme	dental	com	flúor	com	1100ppm	

• 	 Informe	a	Equipe	de	Odontologia	se	você	não	conseguir	usar	a	pasta	

dentária	com	flúor			

• 	HIDRATAÇÃO	ORAL		

•  Lubrifique	frequentemente	as	mucosas	orais	com	soluções	e	lubrificantes		
• 		Evite	o	uso	de	produtos	à	base	de	vaselina	e	glicerina		
 
•  CUIDADOS	COM	OS	LÁBIOS	
• Use	lubrificantes	à	base	de	água,	cera	ou	óleo	frequentemente	(nívea	

essenGal		care,	bepantol)	

• Não	aplique	vaselina	

• ENXAGUATÓRIO	BUCAL		
• 	Uso	do	Cloridrato	de	Benzidamina		

		Bocheche		5ml	(1	colher	de	sopa)	por	1	minuto	depois	cuspa	

		Este	procedimento	pode	ser	realizado	10	minutos		antes	das	refeições	se	

houver	dor	para	comer		

 

ORIENTAÇÕES	QUANTO	À	HIGIENE	BUCAL	E	HIDRATAÇÃO	LABIAL 
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Agora	vamos	conversar	um	
pouco	sobre	MUCOSITE.	Você	

sabe	o	que	é	isso?	

Os	medicamentos	u9lizados	para	combater	o	câncer	
são	chamados	de	quimioterápicos;	
	
Alguns	destes	medicamentos	podem	causar	 efeitos	
colaterais	 na	 boca,	 entre	 esses	 efeitos,	 o	 mais	
comum	é	a	MUCOSITE.	
	
A	 mucosite	 caracteriza-se	 por	 feridas	 na	 boca	 que	
variam	 de	 vermelhidão	 nas	 mucosas	 a	 ulcerações	
dolorosas,	 podendo	 causar	 dificuldade	 de	
alimentação.	

Mas	é	possível	prevenir	
a	mucosite?	

É IMPORTANTE LEMBRAR QUE A PREVENÇÃO É SEMPRE A MELHOR OPÇÃO, POR ISSO, 
PROCURE SEMPRE UM CIRURGIÃO-DENTISTA ESPECIALIZADO 

Para	 a	 PREVENÇÃO	 é	 importante	 sempre	
seguir	 as	 orientações	 passadas	 pelo	
den9sta,	como:	

v Higiene	oral	rigorosa	

v Laserterapia	preven9va,	quando	indicado	

v Uso	 de	 bochechos	 específicos,	 quando	

indicado	pelo	den9sta	

v A l imen t a ç ão	 c omo	 o r i e n t amo s	

anteriormente		

E	o	tratamento	da	
mucosite?	

O	 T R A T AMEN TO	 d e v e	 s e r	
individualizado,	podendo	englobar:	

v Laserterapia	cura9va	

v Cor9cóides	tópicos	

v Bochechos	específicos	

v Higiene	oral	rigorosa		
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ANOTE AQUI SUAS DÚVIDAS : 
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