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Introdução: A Internet tem sido uma aliada do trabalho médico e as mídias sociais recentemente também se 
tornaram ferramentas para isso. O Projeto PadrinhoMed, então, transforma as redes sociais do médico em veí-
culo de informação de saúde confiável para a população. Objetivos: Demonstrar como o projeto PadrinhoMed 
criado pela médica Flávia Ju objetivando a aproximação de médicos especialistas a estudantes de medicina para 
produção de conteúdos nas mídias sociais enriquece a interação pediatra-estudante-paciente. Métodos: Foram 
escolhidas duas estudantes que junto a uma pediatra conversam para troca de informações sobre pediatria, 
rotina, residência e atualizações na área. Além disso, fazem a escolha de temas a serem postados nas redes 
sociais das estudantes e da médica, temas esses que são estudados, posteriormente sintetizados de forma clara 
e ilustrativa pelas acadêmicas em conjunto com a pediatra. Resultados: A médica mostra de forma mais íntima 
a vivência dela, ajudando as acadêmicas a estudarem e se atualizarem. As estudantes têm uma visão clara da 
pediatria e da rotina médica, ao mesmo tempo que são instruídas a ter uma linguagem clara, objetiva e baseada 
em evidências e estudos científicos para colaborar com a pediatra nas postagens nas mídias sociais. Isso culmina 
na aproximação de pediatra-estudante-paciente, uma vez que possibilita a transmissão de informações confiáveis 
sobre saúde para a população em geral por meio da Internet. São apresentados temas sobre algumas patologias, 
diagnósticos e tratamentos no cuidado com bebês e crianças, instruindo, assim, pacientes e seus familiares, 
além de estreitar laços entre clientes/pacientes e a médica, o que corrobora em maior confiabilidade e maior 
aceitação do tratamento estabelecido em consultas. Conclusão: A Internet não é capaz de substituir o contato 
físico médico-paciente, principalmente na pediatria, porém é um ótimo meio de transmissão de informações 
corroborando com a educação em saúde da população e o PadrinhoMed colabora nisso.
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Introdução: Antineoplásicos frequentemente causam náuseas e vômitos, podendo cursar com complicações graves. 
Assim, usar medicações antieméticas de forma adequada é fundamental para a qualidade de vida do paciente onco-
lógico. Objetivo: Avaliar o uso de antieméticos na oncologia pediátrica, reconhecendo quais têm maior benefício. 
Métodos: Pesquisa de artigos publicados desde 2015, nas bases de dados SciELO e PubMed com os descritores 
“antiemetic”, “pediatrics” e “oncology patients”. Resultado: A incidência de náusea e vômito em pacientes durante 
o tratamento quimioterápico que não fazem uso de medicação antiemética chega a 80%, podendo causar compli-
cações como distúrbio hidroeletrolítico, anorexia e desidratação. Isso pode prorrogar o tempo de hospitalização 
e diminuir a adesão ao tratamento. Para uma adequada escolha de terapia antiemética, é necessário identificar o 
mecanismo causador do sintoma e a medicação adequada a cada caso. Fármacos antagonistas da dopamina dei-
xaram de ser frequentemente usados devido à síndrome extrapiramidal, sendo substituídos por antagonistas de 
serotonina (5-HT3) de primeira geração (representados pela ondansetrona e granisetrona). Pacientes em uso de 
quimioterápicos altamente emetogênicos devem fazer profilaxia com 5-HT3 associado à dexametasona 10-20 mg, 
desativando impulso de transmissão ao centro do vômito por meio do antagonismo da serotonina e da ausência 
de estimulação de prostaglandinas, que o ativam. O esquema de uso com ondansetrona, dimenidrinato e metro-
clopramida é também frequentemente usado. O benefício da profilaxia antes do primeiro ciclo de quimioterapia 
se fundamenta em estudos que demonstram que 72% dos pacientes dos pacientes que tiveram vômitos em ciclos 
anteriores terão novamente em um próximo. A prescrição de forma adequada, evitando toxicidade, faz parte do 
cuidado integral da criança. Conclusão: Evitar náuseas e vômitos no paciente pediátrico oncológico é fundamen-
tal para a adesão ao tratamento (evitando abandonos), para a hidratação e para diminuir e evitar hospitalizações, 
sendo a prescrição de antieméticos imprescindível para a qualidade terapêutica fornecida.


